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crohns: Julie lar seg ikke
stoppe av sykdommen. s.8-9

irrigasjon: Nye hjelpemidler
gjør analirrigasjon enklere. s.10

cøliaki: Ruth Sandring og hennes
tre sønner lever med sykdommen. s.12

Mage og tarm

Thomas Holthe fikk
diagnosen NET-kreft i tynntarmen:
«Jeg ser egentlig lyst på fremtiden slik jeg har det nå.
Jeg aner ikke hva den vil bringe, men det er jo
ikke noe å tenke for mye på – det vet ingen.»

RADIUMHOSPITALETS LEGATER
- en gave til livet
Legatene støtter livsviktig kreftforskning ved Radiumhospitalet
www.radiumlegat.no

kontonr: 1607.45.02532
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Magesekkreft
Kreftforeningen etterlyser bedre oppfølging
av kreftpasienter som
gjennomgår behandling
for kreft i magesekken.
s.6

Analirrigasjon
Da Sigurd Groven
ble lam var noe av
det tøffeste å miste
kontroll over kroppens
naturlige funksjoner.
s.10
Foto: privat

Foto: agnete brun

Foto: martin håndlykken

Video
Thomas Holthe gikk
med udiagnostiserte
kreftsymptomer i tre år før
han fikk vite at han hadde
NET-kreft i tynntarmen. Se
intervju med han på nett!

Samvalg – pasientens deltagelse i egen behandling
Som pasient med en kronisk sykdom vil du og pårørende være spesielt opptatt av helsen din og hva som er den best mulige
behandlingen for deg. Gjennom samvalg deltar du aktivt i din egen behandling og du kan engasjere deg ut ifra dine premisser i
samarbeid med behandlende helsepersonell. At du selv engasjerer deg og deltar aktivt kan gi enda bedre resultat av behandlingen.
Tekst: Simone Kienlin og Arne Schatten Foto: OUS/LMF

Det går en rød tråd fra slagordet
”Pasientens helsetjeneste” til brukermedvirkning når det gjelder
helserelaterte beslutninger. ”Brukermedvirkning” kan ha litt ulik
betydning i ulike settinger. En tilnærming til begrepet er å sikre at
du som pasient kan delta aktivt i
beslutninger som gjelder din helse.
Ofte finnes det flere forskjellige
behandlingsalternativer og det er
sjelden kun ett valg som er det
”riktige” og som gjelder for alle pasienter. Ulike alternativer har også
ulike fordeler og ulemper, så det
riktige valget avhenger av hva som
er viktig for deg; hva som er dine
preferanser og hvordan du vekter
disse i forhold til hverandre. En slik
forståelse av pasientens brukermedvirkning kalles på engelsk
shared decision making, et begrep
som på norsk er oversatt til samvalg.
Et samarbeid

Samvalg er en metode for hvordan
kommunikasjon mellom helsepersonell og du som pasient kan
struktureres slik at dere sammen
kan ta informerte valg rundt diagnostikk og behandling. I den Nasjonale helse- og sykehusplanen er
Følg oss på

samvalg definert som ”et samarbeid
mellom pasient og helsepersonell
om å komme frem til å ta beslutninger om utredning, behandling
og oppfølging, i den grad og på de
måter pasienten ønsker. I samvalg får pasienten støtte til å vurdere
behandlingsalternativene, ut fra
beste tilgjengelige kunnskap om
fordeler og ulemper, og støtte til å
utforske egne verdier og preferanser.
Målet er å bli enige om, og velge, det
alternativet som er mest i tråd med
pasientens personlige prioriteringer”.

Simone Kienlin
Helse Sør-Øst

Vil være involvert

Dilemmaene for deg som pasient
eller pårørende florerer: valg mellom forskjellige medikamenter,
valg mellom å operere eller ikke,
valg som gjelder screening for ulike
tilstander. Hverdagen er full av situasjoner der du og helsepersonell
må velge mellom ulike alternativer.
Det er ikke slik at ”one size fits all”,
og behovet for å gi persontilpasset
informasjon til pasientene, heller
enn generell helseinformasjon, er
økende. Nyere forsking viser at de
fleste pasienter både kan og vil involveres i beslutninger om sin egen
helse. I en forskningsstudie publi-

facebook.com/MediaplanetNorge

sert av Baars fullførte 1067 pasienter
en spørreundersøkelse om viktigheten av å medvirke i beslutninger. 617 av disse pasientene hadde
diagnosen Crohns sykdom og 450
hadde ulcerøs kolitt. Undersøkelsen
viste at 81 prosent av pasientene
rapportere det som “svært viktig” å
være aktivt involvert i medisinske
beslutningsprosesser.
Samtidig
viser mange andre studier at pasienter flest trenger støtte til å utforske og formidle sine egne verdier og
preferanser, samt at beslutningen
som skal tas, tas på et så oppdatert
kunnskapsgrunnlag som mulig
– noe som er essensielt i samvalg.
Felles elektronisk plattform

Arne Schatten
Generalsekretær,
Landsforeningen mot
fordøyelsessykdommer

@MediaplanetNO

Samvalg har i de senere årene blitt
etterlyst i flere stortingsmeldinger
og anses å være sentralt i det
politiske budskapet om å realisere
“Pasientens helsetjeneste”. Både
et miljø på Universitetssykehuset
i Nord-Norge (UNN) og i Helse SørØst RHF pågår det også arbeid for
å lage bedre tekniske løsninger
som understøtter samvalg. Disse
verktøyene kalles samvalgsverktøy. Samvalgsverktøyene som er
utviklet gir ny kraft til begrepet
@Mediaplanet_no

”brukermedvirkning” ved å tilby
en felles elektronisk plattform for
deg som pasient, helsepersonell og
andre involverte. På denne plattformen kan alle involverte samarbeide om å forbedre behandlingen
din. Samvalgsverktøyene gjør det
mulig å kombinere pasientrettighetslovens krav om at pasienter har
”rett til å medvirke ved valg mellom
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder”
med tilgang til det beste, tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. En nylig
oppdatert systematisk oversikt
viser at pasienter som får tilgang
til samvalgsverktøy får økt kunnskap om valgalternativene, føler
seg bedre informert og at sine egne
preferanser blir tydeligere. Videre
kan samvalgsverktøy bidra til økt
risikoforståelse og økte realistiske
forventinger til behandlingsresultatene, samt bidra til at pasientene
i større grad deltar i beslutninger
som gjelder egen helse.
Samvalg er en rettighet. Benytt
deg av denne rettigheten til å medvirke slik at du får den behandlingen som er best egnet for akkurat
deg! Snakk med din lege om hva
■
som gir deg best behandling.
Resirkuler gjerne avisen
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Mageproblemer?

- Lektiner fra hyllebær kan hjelpe!
Forskning viser at biologisk aktive lektiner fra
hyllebær kan hjelpe mot mageproblemer.
Tusenvis av nordmenn har fått hjelp siden 2007 med:
- løs mage, treg mage og luft i magen.
- lindring av halsbrann og sure oppstøt.

www.lectinect.no

HAR DU STOMI?
Dansac og Hollister er et globalt selskap som har produsert
og levert medisinsk utstyr i snart 100 år.
Vårt formål er å bidra til et godt og verdig liv for de som bruker våre produkter.
Vi har:
• Et særdeles bredt og omfattende sortiment innen stomiutstyr
• Flere utmerkelser for meget god kundeservice
• Tett og nært samarbeid med stomisykepleiere på sykehusene
• Dedikerte og erfarne medarbeidere med helsefaglig bakgrunn

Du får:
• Etablert og anerkjent stomiutstyr, samt det nyeste innenfor området
• Trygg, rask og sikker levering av alle våre produkter hos landets bandagister
• Gode tips og faglige råd
• Hjelp, veiledning og praktiske løsninger tilpasset akkurat deg og dine behov

Vil du vite mer, ønsker vareprøver eller informasjon om nyheter? Kontakt vår alltid hjelpsomme kundeservice!
Sjekk også våre hjemmesider: www.dansac.no og www.hollister.no

RETT TRYKK
PÅ RETT STED
NovaLife Soft Konveks gir en myk og
fleksibel konveksitet som sikrer et lett
trykk. Platen skyver stomien inn i posen
og gir et sikkert feste
Når er Soft Konveks nyttig?

FORDELEN MED CERAMID
Ceramid er et fettstoff som finnes naturlig i huden. Dette fettstoffet er med på
å binde sammen hudcellene i det ytterste hudlaget slik at de opptrer som en
tett barriere. Fettstoffet forhindrer dermed uttørring og sprekkdannelser, og
motvirker i neste omgang at irritanter og fukt trenger ned i disse sprekkene.
I tillegg til Ceramid, gir CeraPlus stomiutstyr
deg selvsagt alle fordelene du forventer fra et
Hollister produkt.

• Normal eller delvis tilbaketrukket stomi
• Stomi i en myk bevegelig hudfold
• Stomi i en grop
• Kan settes på brokk
• Kan settes på sår hud
• Kan brukes postoperativt
• En stor andel slipper tetningsring
• Lett å bruke

Dansac and Hollister Norge
Olav Brunborgs vei 4 • Postboks 273
1377 Billingstad
Tlf 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com

murvegg
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net-kreft

Lurer du på noe om kreft?
Hos oss kan du snakke med fagpersoner enten du er kreftpasient,
pårørende eller helsepersonell.
• Hva skjer med følelser og familieliv?
• Hvordan skal jeg gå frem i møte med Nav eller helsevesenet?
• Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker?

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Kreftlinjen har mer enn 30 års erfaring og bred kompetanse innen kreftomsorg. Hos
oss treffer du sykepleiere, sosionomer og jurister som du kan snakke med. Alle har
taushetsplikt og tjenesten er gratis fra fasttelefon.
Åpningstider:
mandag–torsdag: 0900–2000, fredag: 0900–1500
Vi snakker norsk og engelsk.

Ring 800 57 338 eller chat
med oss på kreftforeningen.no
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GIKK MED UDIAGNOSTISERTE
KREFTSYMPTOMER I TRE ÅR
Mange med NET-kreft sliter med å få svar på hva som feiler dem.
Tekst: Trine Solberg Foto: Privat

Man sier det ofte tar mellom
syv og åtte år før symptomene
viser seg, så jeg kan nok ha vært
syk i ti år før diagnosen, forteller
Thomas Holthe.
I 2011 begynte han å bli rød og
varm etter å ha spist et måltid –
flushing. Rødmen gikk fort over,
og ellers var han frisk og rask. Han
tenkte ikke noe særlig over det.
Året etter var han hos legen
for noe annet, men ble henvist
til lungeavdeling for å sjekke opp
rødme-symptomene og litt hjertebank. Det skjedde ikke noe mer.
Etter et lite spark fra en kollega
kom Holthe seg til legen igjen året
etter. En blodprøve fant kjennetegn
på NET-kreft (nevroendokrin kreft),
og han ble henvist til spesialister
ved St.Olavs hospital. Tre måneder
senere kom diagnosen: NET-kreft i
tynntarmen med spredning.
– Det var et slag i trynet. Men
tiden før du får det bekreftet er nok
det verste. Når du ikke vet, men går
og venter. Kreft er et alvorlig ord.
Jeg har to unger, og du blir gående
og tenke på familien.
Etter lang tid med usikkerhet
og lite svar fikk Holthe endelig
informasjon, hjelp og spesialister å
henvende seg til på St. Olavs.
– Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med leger og sykepleiere på

St. Olavs. Når du først finner rett
instans så får du det du trenger og
det betyr veldig mye å møte folk
som har den ekspertisen.
Mange spørsmål

Tonje Storhaug er spesialsykepleier
i avansert klinisk sykepleie ved
gastromedisinsk avdeling på St.
Olavs hospital. Hun forteller at det
ofte tar lang tid å oppdage NETkreft.
– Dette er en gruppe pasienter
som har et stort behov for informasjon og for å møte helsepersonell
som kjenner sykdommen, forteller
Storhaug.
Pasientene sitter ofte med mange
spørsmål. Hvorfor tar det så lang
tid før sykdommen oppdages?
Hvordan skal en kunne leve med
den? Og hvilke behandlingsmuligheter er det?
– Den viktigste jobben jeg har
som sykepleier, tror jeg, er å ha god
oversikt over pasientens utredning
og sykehistorie, og godt samarbeid
med pasientens lege slik at vi på
best mulig måte kan gi pasienten
optimal behandling og oppfølging,
samt god kompetanse om sykdom
og symptomer, behandling og
medikamenter, sier Storhaug.
– Jeg opplever at det er viktig at
vi er til stede for pasienten da jeg

mange ganger har fått høre at pasientene synes det er tøft å leve med
usikkerheten sykdommen gir. Det
er godt å ha noen å snakke med.
Pasientene gir tilbakemelding om
at helsepersonells spisskompetanse
på deres sykdom er veldig viktig for
å føle trygghet.

Det er veldig viktig å ha
familie å støtte seg på.
De holder humøret oppe.
Samtidig må du lære
deg å skru tankene litt
av, og ikke gå og
gruble på dette.
– Viktig å leve som før

For Holthe var familie og venner alt
da diagnosen kom.
– Ved tidspunktet for diagnosen
var familien veldig viktig. Jeg har
foreldre og en bror som har vært
veldig god støtte, jeg har to unger,
mange gode venner, og jeg har fått
en kjæreste som er til stor hjelp.
Jeg setter uvurdelig stor pris på
dem, forteller han.
Han har stort sett vært i god
form og har siden diagnosen vært
i jobb i Statoil. At arbeidsgivere

legger til rette for at han skal få
være på jobb, har vært alfa og
omega. Samtidig har han fortsatt
å leve et aktivt liv, med jakt, fiske,
fuglehunder og fjellturer. Da han
fikk tilbud om å være med til Alaska
i fjor høst var det liten tvil om hva
han skulle svare. På fjellet og ved
elva skrus vonde tanker av.
– Det er veldig viktig å ha familie
å støtte seg på. De holder humøret
oppe. Samtidig må du lære deg å
skru tankene litt av, og ikke gå og
gruble på dette. Jeg tror det er
viktig å leve mest mulig som før.
Holthe har blitt operert, og har
også hatt god effekt av strålebehandling. I dag tar han en sprøyte
en gang i uken for å holde sykdommen stabil. I mai skal han ta nye
bilder og prøver.
– Jeg ser egentlig lyst på fremtiden slik jeg har det nå. Jeg aner
ikke hva den vil bringe, men det er
jo ikke noe å tenke for mye på – det
vet ingen. Jeg tror det er viktig å
ikke gruble for mye på disse tingene, for man får ikke gjort noe med
det. Det viktigste er nok å prøve å
fortsette å leve normalt.
■
Se intervju med
Thomas Holthe på nett
altomdinhelse.no

AKTIV
A

ktiv med NET er et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom Novartis
Onkologi og pasientorganisasjonen CarciNor. Sammen ønsker vi å øke
bevisstheten rundt nevroendokrin kreft (NET) og vise at selv om man har
fått en alvorlig kreftdiagnose så kan man leve et aktivt liv.

NO1705639076

Med Aktiv med NET ønsker vi å motivere så mange som mulig til å ha en aktiv
hverdag, og vi planlegger ulike aktiviteter i alle de store byene i Norge.

Vil du bli med og motivere andre?
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magesekkreft

fire fakta
Hva er egentlig symptomene
på magesekkreft, og hvem
rammes?

1

Magesekkreft rammer

som regel eldre mennesker.
Gjennomsnittsalderen for diagnose
er 75 år. I 2015 ble 447 mennesker
rammet av denne typen kreft. 286
var menn og 161 var kvinner.

2

Symptomer på kreft i
magesekken er variable, og

har ofte et snikende forløp. Siden
magesekkveggen er bevegelig,
kan svulsten bli stor før den gir
plagsomme symptomer. Tidlige
symptomer kan være fordøyelsesvansker, sure oppstøt, og diffuse
smerter i øvre del av magesekken
som ikke blir bedre når du spiser.
Senere symptomer kan være
tretthet, nedsatt matlyst, oppkast
og vekttap.

3

Kostholdet har betydning

4

Den eneste behandlingen

for denne type kreft. Blant
annet vil høyt inntak av salt, røkt
og grillet mat, kombinert med
lavt inntak av A- og C-vitamin,
øke risikoen for å få magesekkreft.
Derimot kan planteprodukter og
antioksidanter redusere risikoen.
som kan gi helbredelse på
lang sikt er operasjon. Cellegiftbehahandling før og etter operasjonen anbefales hvis pasienten har
god allmenntilstand og er under
75 år.

Kreftforeningen. Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

kilde: kreftforeningen

PÅ NETT

KREFTPASIENTER «SLANKEOPERERES»
OG OVERLATES TIL SEG SELV
I 2015 fikk 447 mennesker i Norge magesekkreft. Kreftforeningen etterlyser en bedre
ernæringsoppfølging av kreftpasienter som gjennomgår den alvorlige og omfattende
behandlingen som kreft i magesekken innebærer.

Alt om din helse
Her finner du informative artikler
om utviklingen innen medisinsk
forskning, i de fleste områder. I
tillegg gir eksperter deg nyttige
råd om din personlige helse.

Lever med to stomier
Camilla Tjessem har to
stomier og velger å være helt
åpen om hvordan det er å leve
med to poser på magen.
Les hennes historie på nett.

altomdinhelse.no

Tekst: Anne Lise Ryel Foto: Agnete Brun

Ved magesekkreft vil en del av
behandlingen ofte være at hele
eller deler av magesekken opereres
bort. Som resultat av dette vil
mange pasienter ha igjen en
magesekklomme på størrelse med
en golfball, eller en tynntarm som
er koblet direkte på spiserøret i
brysthulen. Pasienten må derfor
lære å spise på nytt; både hvor
ofte, hva og hvor mye man kan
spise må endres. Risikoen for feilog underernæring er stor. Mange
opplever smerter og ubehag ved
spising, noe som påvirker livskvaliteten til både pasientene og deres
pårørende.
Krever livslang oppfølging

Operasjonen ved kreft i magesekken er ikke ulik inngrepet som
gjennomføres i den vanlige formen
for slankeoperasjon, gastrisk bypass. Ved begge tilstander kan
man forvente et vekttap, samt økt
risiko for feil- og underernæring.

Det er godt etablert at fedmekirurgi krever en livslang oppfølging.
Disse pasientene går igjennom et
strukturert oppfølgingsprogram
som starter allerede før operasjonen, og fortsetter under sykehusoppholdet og videre inntil fem år
etter operasjon. Et bredt sammensatt flerfaglig team følger opp
pasienten.
Bør ha overføringsverdi

Når man har tatt en slankeoperasjon og opererer bort deler av
magesekken, får man altså tett
oppfølging av helsevesenet. Det er
bra, men hvorfor får ikke de som
har hatt magekreft det samme?
Vi synes det er sterkt beklagelig
at behandling og oppfølging av
to så like kirurgiske inngrep er så
ulike. Gode etablerte rutiner og
omfattende oppfølging ved fedmekirurgi baserer seg på solid vitenskapelig dokumentasjon. Til sammenligning ligger skjønnsmessige

og kapasitetsmessige vurderinger
til grunn for om kreftpasienter i
det hele tatt får ernæringsbehandling og oppfølging.

Det er ikke greit at
kreftpasienter opplever
å overlates til seg selv
etter behandling for
alvorlig sykdom.
God dokumentasjon og behandlingspraksis på en pasientgruppe
bør ha overføringsverdi til andre.
Spesielt med tanke på at kreftsykdommen i seg selv medfører
risiko for feil- og underernæring i
tillegg til at operasjonen gjør det.
Nærmere ni av ti magesekkreftpasienter har gått ned i vekt
allerede før diagnosetidspunktet. I
tillegg til operasjonen skal også de

fleste pasienter med magesekkreft
gjennom cellegiftbehandling, som
gjør dem enda mer utsatt. Vekttap
gir redusert toleranse for kreftbehandlingen, dårligere effekt av
behandlingen og redusert grad av
overlevelse.
Mangelfull oppfølging

Ernæringssituasjonen må ha en
sentral del i behandling og oppfølging av denne pasientgruppen.
Dette må gjenspeiles i de aktuelle
handlingsprogrammer og pakkeforløp. I dag er begge deler tilfeldig
og mangelfullt.
God ernæringsbehandling og
-oppfølging er viktig for pasientens
og pårørendes opplevelse av mestring av egen sykdom, og ivaretagelse av livskvalitet i hverdagen
Det er ikke greit at kreftpasienter
opplever å overlates til seg selv
etter behandling for alvorlig sykdom. Helsetjenesten må være
bevisst og ta sitt ansvar.
■

HAR DU INFLAMMATORISK TARMSYKDOM?
Bakgrunnsfoto: Fotolia.com

Mange med ulcerøs kolitt/Crohns sykdom får
tilbakevendende jernmangel som i sin tur kan gi
svimmelhet, slapphet, dårlig utholdenhet og hodepine.

Grafisk design: Imago design, imagodesign.no

For alle med jernmangel er Compiron® et velegnet
jerntilskudd. Compiron® har ingen kjente bivirkninger,
heller ikke for mage og tarm, slik andre
jernpreparater ofte har.
Compiron® smaker godt, og kan tas sammen med,
eller blandes i alle typer mat og drikke.
Compiron® gir ingen fordøyelsesproblemer,
ingen halsbrann, ingen misfarging av tenner,
ingen metallsmak og er vegan- og vegetargodkjent.
Kan kjøpes på www.comed.no - www.arnika.no
og på Balder apotek i Oslo.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold.

Lev livet uten lekkasjer
UTSTYRSLØSNINGER FOR ALLE STOMIOPERERTE

Formbare Ringer
✔ SecuPlast® formbare ringer er en enkel og sikker måte å
forhindre lekkasje rundt stomien
✔ Tilpass dem til eksakt form og stomistørrelse, de vil forme
seg etter de abdominale konturer
✔ Kan brukes med alle typer stomier og stomiprodukter
✔ Enkle å dele opp i mindre deler hvis nødvendig

Tveitan klinikken

✔ Hudvennlige, vil ikke svi, selv på sår hud

✔ Det kan oppstå tilfeller hvor et stomiprodukt ikke sitter
som det skal. For å føle seg sikker er den enkle og effektive
løsningen SecuPlast® Hydro Aloe Vera

Er du plaget med luft i magen,
forstoppelse, diaré, lite energi,
urolig nattesøvn?
Plagene kan skyldes dysbiose
(ubalanse) i mage-/tarmsystemet.
Vi tilbyr behandling som utføres av
oﬀentlige godkjente sykepleiere.

✔ Tynne og svært hudvennlige halvmåneformede remser som
er enkle å sette på plass
✔ Smidig form og størrelse gir beste passform og ekstra sikkerhet
✔ Kan brukes til alle typer hudplater og stomibandasjer
✔ Enkel å bruke – en størrelse passer alle
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crohns sykdom

– MOTGANGEN HAR
GJORT MEG STERKERE
Julie Aas Rye har vært inn og ut av sykehus og behandlinger så lenge
hun kan huske, men har aldri latt seg stoppe av Crohns-diagnosen.
Tekst: Tanja Hauge Reine Foto: Privat

Jeg var plaget med magesmerter, diaré og munnsår
i store deler av barndommen, sier
Julie Aas Rye.
Hun ble syk første gang da hun
var tre år og forteller om en barndom med mye smerter og mange
undersøkelser før legene endelig
fant ut at hun hadde ulcerøs kolitt,
en betennelsessykdom som angriper tykktarm og endetarm.
Levde på dietter

– Foreldrene mine gjorde alt de
kunne for at jeg skulle slippe å
fjerne tykktarmen. De prøvde
homeopati, jeg levde et år som
veganer og testet ut dietter uten
gluten, melk og sukker. Heldigvis
har jeg en mor som er veldig flink
til å lage mat så jeg følte aldri at jeg
manglet noe.
Da Julie ikke var på sykehuset
var hverdagen hennes tilsynelatende helt normal. Hun var veldig
aktiv og drev med både seiling,
svømming og dans.
– Mamma og pappa satte ingen
begrensninger for meg, det var
ikke et alternativ å ikke være med
på ting, og akkurat det har nok
gjort at jeg heller ikke som voksen
avstår fra aktiviteter på grunn av
sykdommen.

Stomi som tolvåring

Da Julie var tolv år forverret sykdommen seg. Tykktarmen hennes
var så full av betennelse at den
måtte fjernes, noe som innebar en
stor operasjon der Julie fikk operert
inn stomipose på magen.
– Jeg var nok ikke klar over hva
jeg gikk til med tanke på stomien.
Jeg hadde utlagt tarm da jeg våknet
og selvsagt kunne det være utfordrende å takle i den alderen, men
det gikk stort sett fint, sier hun.
Til tross for kommentarer og
enkelte episoder på skolen, så føler
hun ikke selv at hun ble mobbet.
– Det var jenter i klassen som
ikke ville dusje med meg, og jeg
husker at noen gutter stengte meg
inne på toalettet, men jeg lot meg
ikke mobbe. Jeg sluttet ikke å dusje
og jeg valgte å fortsette med det
jeg drev med, som var å gå på
skolen, være med venner og drive
med idrett.
Fikk Crohns-diagnose

Etter ett år ble stomien koblet fra
og Julie fikk laget et reservoar av
tynntarmen som ble koblet på
endetarmen. Reservoaret fungerte
godt i flere år, hun flyttet etter
hvert hjemmefra og hadde fått
seg kjæreste da hun plutselig ble

Bakkekontakt
er godt for deg
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akutt dårlig. Julie ble raskt operert
og legene konstaterte at hun hadde
Crohns, en kronisk betennelsessykdom som kan ramme alle
delene av fordøyelseskanalen.

Det var ikke et alternativ
å ikke være med på ting,
og akkurat det har nok
gjort at jeg heller ikke
som voksen avstår fra
aktiviteter på grunn av
sykdommen.
– Da fikk jeg stomi for andre gang.
Jeg hadde nettopp møtt Frode og
det gjorde nok situasjonen ekstra
vanskelig. Det var jo en annen
person som hadde et forhold til
kroppen min. Heldigvis gikk det
overraskende fint, og det handlet
nok både om min egen innstilling og den fantastiske mannen
jeg hadde møtt. Frode tok dette på
strak arm og ga meg den selvtilliten jeg trengte, sier Julie.
Et aktivt liv

I dag er Julie og Frode gift og har en
sønn på snart ett år. Julie er i full
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jobb som landskapsarkitekt og på
tross av smerter og sykehusinnleggelser er hun opptatt av å ikke la
sykdommen prege henne for mye.
– Sykdommen og livet mitt går
hånd i hånd, men så sant jeg ikke
ligger innlagt så har jeg ingen
begrensninger. Jeg er mer opptatt
av å utnytte de mulighetene jeg
faktisk har.
Om valget om å være åpen rundt
sykdommen sier Julie at hun
ønsker å vise at det går an å leve et
helt vanlig liv, med både venner,
kjæreste, full jobb og barn, selv om
hun er mye syk.
– Mitt inntrykk er at man ved å
bryte tabuer og snakke fritt gjør det
lettere for andre å forholde seg til
sykdommen.
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Innsatsen som teller

Hun tror også at mange kunne hatt
godt av å senke kravene til seg selv
og heller tenke at det er innsatsen
og ikke resultatet som teller.
– Slutt å tenke at alt må være så
perfekt. Man kan forsøke seg på en
joggetur og snu etter 100 meter. Da
jeg prøvde rafting for første gang
måtte jeg hoppe av halvveis fordi
stomiplata løsnet, men det var
uansett morsommere å prøve enn
å bli sittende hjemme.
■

JORDING KAN VÆRE EN EFFEKTIV METODE FOR Å BEDRE DIN HELSE

Når du sover og er inne om vinteren, er du avskåret fra den naturlige elektriske stimulansen fra
bakken. Da kan du bruke jordingsprodukter hjemme og på jobb. Over 70 % av de som sover på
jordingslaken, opplever bedre søvn, mindre smerter og å få mer overskudd i hverdagen.
Studier av en gruppe personer som sov jordet mer enn 30 dager, viste følgende:
• 85 % sovnet fortere
• 93 % sov bedre hele natten
• 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
• 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
• 78 % følte seg generelt bedre
Andre studier viser at blodets evne til å transportere oksygen
forbedres kort tid etter at man er jordet og at blodet flyter bedre, noe
som motvirker hjerteproblemer. Det er vist at mineralbalansen og
mange av kroppens fysiologiske prosesser forbedres ved å være i
kontakt med jord (økt parasympatisk nerveaktivitet mm).

Sjøgata 15, 1516 Moss | Telefon: 22 09 18 80 (Telefontid hverdager 10 - 15)
Nettbutikk: shop.unovita.com
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Takeda jobber for bedre helse for mennesker over hele verden
Takeda leverer ledende innovasjon innen gastroenterologi og onkologi. Vi utvikler medisiner som kan endre livet til pasienter verden
over, og som dermed er et stort og viktig bidrag til samfunnet. Vi vet at fremtiden ligger i spesialiserte medisiner som er rettet mot
komplekse og uløste helseproblemer. Med ny kunnskap er det mulig å lage spesialtilpasset behandling for pasient-grupper som ikke
får god nok behandling i dag. Vi jobber for å øke tilgangen til våre medisiner ved å utvikle nye måter å samarbeide med våre kunder
og tilby løsninger og innsikt som kan hjelpe dem i arbeidet. Sammen skal vi jobbe for bedre helse.

Takeda AS • Postboks 205 • 1372 Asker • Tlf. 800 800 30 • www.takeda.no
NO/EYV/0517/0044/12245
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analirrigasjon

Torill Elin Olsen
Stomisykepleier/cand.san ved
stomiklinikken på kirurgisk avdeling på
Haukeland Universitetssykehus

Nye hjelpemidler gjør
analirrigasjon enklere
Analirrigasjon er et annet uttrykk for klystér eller
tarmskylling. Nye metoder og hjelpemidler har gjort
det langt enklere å foreta analirrigasjon enn det var
før. Det kan bidra til å gi pasientene en bedre hverdag.
Tekst: Tom Backe Foto: Privat

Tidligere måtte man henge opp en kanne over pasientens
hode, mens pasienten holdt i en type trakt bak i endetarmen
for å få inn væsken som skulle benyttes, sier Torill Elin Olsen som
er stomisykepleier/cand.san ved stomiklinikken på kirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.
Det nye utstyret som har kommet på markedet har gjort prosessen enklere og bidratt til at den kan gjennomføres med større
verdighet.
- I dag har vi fått mye mer brukervennlig utstyr som kan stå på
gulvet. Det består av et hevertsystem som pumper vannet opp ved
hjelp av en kontrollenhet og en sonde som føres inn i endetarmen.
På sonden kan det blåses opp en liten ballong som forhindrer at
vannet renner ut. Det nye utstyret er blant annet mye enklere å
bruke for personer med funksjonshemming, fortsetter stomisykepleieren.
En metode som gir kontroll

Stort sett er det to grupper som trenger slikt utstyr. Den ene
gruppen er de som har kronisk forstoppelse, og som trenger hjelp
til å få tømt tarmen. Den andre gruppen er de som har en svakhet
i lukkemuskelen som gjør at avføringen kommer ut av seg selv.
Disse kan ha stor nytte av å utføre tarmskyll regelmessig og slik få
tilbake kontrollen, fremfor å leve med en tarm som ikke tømmer
seg eller tømmer seg ukontrollert. Oppstart av analirrigasjon skal
godkjennes av lege, og opplæring i prosedyren må gis av kyndig
helsepersonell.
■

GIR SEG ALDRI
Sommeren 2015 ble Sigurd Groven (39)
utsatt for en sykkelulykke som gjorde han
lam. Å havne i rullestol var en ting, men det
aller tøffeste var å miste kontroll over
kroppens naturlige funksjoner.
Tekst: Tom Backe Foto: Privat

I pinsehelgen for to år siden var
Sigurd på den årlige kameratturen
til familiehytta i Gudbrandsdalen.
De syv vennene likte å sykle. På
lørdagen reiste de derfor til Lom
hvor de skulle drive stisykling
sammen med noen lokalkjente.
- Jeg følte at livet smilte til meg.
Jeg var lykkelig gift med kone og
fem barn fra to til 17 år, jeg drev
min egen fysioterapivirksomhet,
et treningssenter på mer enn 1000
kvadratmeter og et crossfitsenter.
Nå skulle vi ut og gjøre noe av det
jeg liker aller best, nemlig å drive
med stisykling, forteller Sigurd.

Livet skulle ganske snart få en helt
ny vending for han og familien.
Brakk nakken

Turen skulle gå fra fjellet Solegga til
Lom sentrum. Det gikk raskt nedover, men helt mot slutten av løypa,
hvor det var mange trær, virket det
som om løypa delte seg. Sigurd ble
usikker på hvilket spor han skulle
velge, fikk et kast på bakhjulet,
mistet kontrollen og kolliderte
med et tre.
- Intuitivt bøyde jeg hodet ned
for å ikke skade ansiktet. Det skulle
jeg ikke gjort, for da traff jeg treet

med toppen av hodet. Jeg hørte
det knakk og kjente det som en
eksplosjon i kroppen. Da jeg landet
på bakken så kjente jeg ikke lenger
hvor kroppen min var. Da forsto
jeg at jeg hadde brukket nakken og
blitt lam, forteller han.
Med bakgrunn som fysioterapeut, visste han at han måtte ligge
helt stille til han fikk legehjelp.
Men en ting insisterte han på, og
det var å ringe kona og fortelle om
det som hadde skjedd.
- Vi gråt begge to da jeg fikk fortalt
at jeg hadde vært utsatt for en ulykke
og var blitt lam fra brystet og ned.

– Lagrer behandlingsinformasjon
– Integrerte sikkerhetsfunksjoner

En velfungerende tarm gjør
hverdagen enklere
TAI (transanal irrigasjon) er en behandlingsmetode
for mennesker med kronisk forstoppelse og/eller
avføringslekkasje.
Navina Systems er tilgjengelig i to versjoner, Navina™
Smart og Navina™ Classic. Enkelt å lære og bruke.
Kontakt kundeservice for mer informasjon om
produktene:
• Navina.no@wellspect.com eller
• Telefon 815 59 118
Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo.
Tlf.: 815 59 118. www.wellspect.no

Navina Classic
– Manuell pumpe
– Intuitiv kontrollenhet

© 2017 Wellspect HealthCare, a Dentsply Sirona Company. All rights reserved. 73055-NO-1701.
Navina™ is a trademark of Wellspect HealthCare.

Navina Smart
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Fremdeles aktiv. - I fjor var jeg med på et motbakkeløp med sykkel på et høyt fjell i Alpene, det er den tyngste treningsøkta jeg har hatt i hele mitt liv. Ellers setter jeg meg stadig nye mål, for jeg har
på ingen måte gitt opp, forteller Sigurd Groven. Bildet øverst til høyre viser Sigurd før ulykken.

Måtte trene på dorutiner

Sigurd ble flydd med luftambulanse
til Ullevål Sykehus hvor han ble i ni
dager.
- Jeg måtte lære å puste, ellers
måtte jeg stort sett holde meg i
ro. Etterhvert kunne jeg sitte litt
på sengekanten, men det var helt
absurd å ikke kjenne kroppen lenger, så mentalt var jeg veldig langt
nede.
En side ved det å bli lam, som
de fleste ikke tenker på, er at man
mister kontrollen over kroppens
naturlige funksjoner. Da kjenner
man ikke lenger når man er tisse-

trengt eller må på do.
- Derfor var det mange mage- og
tarmrutiner som måtte læres. Siden
du ikke kjenner når du må på do er
det viktig å ha gode rutiner. For å
tømme blæra må jeg for eksempel
føre et langt plastrør inn i urinrøret.
Det tok ganske lang tid å lære seg
dette, hvor ofte du skal gjøre det
avhenger blant annet av hvor mye
du drikker, så det er ganske mye å
tenke på. Det samme gjelder avføring, sier Sigurd.
Til å begynne med brukte han
oljeklyster, men det virket ikke så
bra. Han måtte bruke mye tid på do

og han følte seg ganske frustrert.
- Nå har jeg begynt med et annet
system, analirrigasjon, det fungerer
veldig fint. Jeg må passe litt på hva
jeg spiser, men nå som jeg har lært
meg å bruke det, går det bra. Nå
går jeg på do hver tredje dag, og det
passer bra for meg. Jeg har nesten
ikke hatt noen problemer, det er
både hygienisk, raskt og enkelt å
bruke. Normalt sett er jeg ferdig i
løpet av 20 minutter, og jeg trenger
ingen hjelp til å gjøre dette. Det tok
sin tid å lære alle disse tingene, men
det meste kan læres og nå er det
ikke vanskelig lenger, smiler han.

Nye mål

- Før jul begynte jeg å jobbe igjen
- det var tøffere enn jeg trodde. For
å være fysioterapeut er et fysisk
tungt yrke og når jeg ikke har mageeller ryggmuskler, så blir egentlig
arbeidsdagen en treningsøkt i seg
selv når jeg behandler pasienter.
Ellers bruker jeg armsykkelen mye
og trener styrke. I fjor var jeg med
på et motbakkeløp med sykkel på
et høyt fjell i Alpene, det er den
tyngste treningsøkta jeg har hatt i
hele mitt liv. Ellers setter jeg meg
stadig nye mål, for jeg har på ingen
måte gitt opp. Et av målene er å

sykle Birken, men det blir ikke i
høst, for i år kolliderer Birken med
et bryllup jeg skal i, men det finnes
mange andre utfordringer og andre
ting jeg vil delta på, sier Sigurd. ■

Se flere bilder av
Sigurd på tur på nett
altomdinhelse.no

Forutsigbarhet er viktig. Nå finnes det en måte å få kontroll på din egen tarmfunksjon.
Ved bruk av Peristeen behøver du ikke la forstoppelse og avføringslekkasje avgjøre
om du kan gå ut og være sammen med familie og venner du er glad i.
Coloplast® Assistanse tilbyr
produktveiledning for alle som
bruker Peristeen. Du får en fast
kontaktperson som gir deg gode
råd og tips i bruk av utstyret. Ved
oppstart er det viktig med grundig
opplæring av helsepersonell.
For mer informasjon om Peristeen,
ta kontakt med helsepersonell eller
kundeservice hos Coloplast, telefon
22 57 50 00, eller les mer på
www.coloplast.no
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cøliaki

oppskrifter

Foto: norsk cøliakiforening

Blåbærpai
Lag en deilig, glutenfri
blåbærpai i sommer!
Ingredienser
1 liter blåbær
1 dl glutenfritt mel
2 dl glutenfrie havregryn
1,5 dl sukker (bruk gjerne
brunt sukker)
75 g mykt/smeltet smør/
margarin (bruk gjerne
flytende)
Slik gjør du
1. Hell blåbærene over i en
paiform.
2. Bland de resterende
ingrediensene til en
grynete masse.
3. Smuldre deigen jevnt over
blåbærene.
4. Stekes ved 200 grader
cirka 20-30 minutter til
smuledeigen er blitt lysebrun på toppen.
Denne paien smaker nydelig
både kald og lunken med is
eller vaniljesaus til.
Foto: norsk cøliakiforening

Ruth og sønnene. Ruth er opptatt av å orientere menneskene i nærmiljøet om barnas sykdom slik at måltider i barnehagen, på skolen og hjemme hos
venner skal bli enklest mulig for guttene.

RUTH OG DE TRE SØNNENE HAR CØLIAKI:
– JEG SAVNER HVETEBOLLENE MEST
Ruth Sandring fant ikke ut at hun hadde cøliaki før den eldste sønnen fikk påvist
sykdommen. Nå har hun og alle de tre guttene hennes fått diagnosen.
Tekst: Tanja Hauge Reine Foto: Privat

Quinoa tabouleh
Tabouleh er en populær
salat fra Midtøsten som
tradisjonelt lages av bulgur
(knust hvete). Bruker man
quinoa kan alle nyte denne
velsmakende retten.
Ingredienser
2 dl quinoa
Saften av én sitron
En håndfull storbladet persille
(alternativt kruspersille)
En håndfull mynte
3-4 vårløk
½ agurk
1 liten kurv minitomater
4 ss olivenolje
Slik gjør du
1. Kok quinoa etter
anvisningen på pakken, og
la den avkjøles noe.
2. Hakk urtene og del opp
grønnsakene.
3. Bland saften av én sitron
og olivenoljen.
4. Bland alle ingrediensene.
Smak til med salt og pepper.
KILDE: NORSK CØLIAKIFORENING

Når du går forbi Narvesen
om morgenen så lukter
det så godt av nybakte boller, og
akkurat det er litt kjipt, sier Ruth
Sandring. Hun hadde slått seg til
ro med at hun hadde det legene
kalte urolig mage, og fant ikke ut
at hun hadde cøliaki før hun var
voksen.
– Vi var hos legen på grunn
av hårtap hos seksåringen og da
ble det oppdaget at han hadde
jernmangel, noe som legen raskt
koblet til cøliaki, forteller hun.
Ettersom cøliaki er en genetisk
arvelig sykdom ble resten av familien også testet, og etter flere prøver fikk Ruth påvist sykdommen.
– Da falt mange brikker på plass.
Jeg har vært mye slapp og trøtt, og
alltid hatt jernmangel, og det var
jo fordi tarmen ikke klarte å ta opp
nok jern.
Tre gutter med cøliaki

Etter hvert viste det seg at også
hennes to yngre gutter hadde arvet
sykdommen.
– Det er klart det var en omveltning, men det var også en lettelse.
Det forklarte jo en del symptomer
som både jeg og barna hadde hatt,
sier Ruth, som forteller at det
spesielt var utfordrende for eldstemann som synes det var vanskelig
å finne glutenfri mat han likte.

– Jeg husker at jeg brukte veldig
lang tid i butikken den første tiden.
Alle ingredienslister måtte leses
gjennom. Det er jo veldig mange
flere matvarer som inneholder
gluten enn det man kanskje skulle
tro, slik som soyasaus, leverpostei
og lakris. Vi gikk på en smell innimellom for å si det sånn.
Bedre utvalg

Ruth er opptatt av å orientere
menneskene i nærmiljøet om
barnas sykdom slik at måltider i
barnehagen, på skolen og hjemme
hos venner skal bli enklest mulig
for guttene.
– Jeg leverer ofte ut et ark med
informasjon om hva de kan og
ikke kan spise til de andre foreldrene, og de fleste har vært veldig
flinke til å passe på at de også har
noe glutenfritt på menyen når de
for eksempel inviterer til bursdag.
Samtidig har hun opplevd å
komme på 17. mai-feiring på
skolen og verken finne glutenfri
kake eller is.
– Da blir man jo litt oppgitt, men
i fjor var det heldigvis et eget bord
for halal og gluten- og laktosefri
mat, og det synes jeg var veldig
lurt. I dag er det heldigvis mye
lettere å få tak i mat uten gluten
enn tidligere. Du får kjøpt ferske,
glutenfrie brød som er gode på

smak, flere typer kaker og gode
erstatninger for de fleste andre
matvarer.
Forskningen går fremover

– Leger er mye flinkere til å oppdage cøliaki nå enn tidligere, derfor har mange flere fått diagnosen.
Glutenfri kost har også blitt litt
trendy og det har gjort folk mer
bevisste og økt utvalget av glutenfrie matvarer, sier Ruth.
I dag jobber hun som organisasjonskonsulent i Norsk cøliakiforening, en forening som blant
annet sprer informasjon om cøliaki,
og holder matkurs for privatpersoner og ansatte i barnehager og
skoler. Foreningen støtter også
forskning på cøliaki, og Ruth håper
det vil bli enda enklere å leve med
sykdommen i fremtiden.
– Snart kan du kanskje ta en pille
før eller etter du spiser mat som
inneholder gluten for å unngå å
bli dårlig, eller til og med vaksinere deg mot cøliaki. Vi vet ikke
sikkert at en slik pille eller vaksine
kommer, men det er jo veldig
spennende forskning som, hvis
den fører frem, vil gjøre hverdagen
mye enklere for de med cøliaki.
Ruths beste tips

»»Vær obs på at det ofte kan
være lite næring i halvfabrikert

glutenfri mat.
»»Quinoa er veldig næringsrikt og
kan erstatte ris eller pasta.
»»Bruk maizenamel eller potetmel
til å jevne sauser.
»»Matmuffins bakt med glutenfritt
mel, eller energibarer med nøtter
og frø er godt til lunsj eller mellommåltid.
■

Fakta
Cøliaki er en autoimmun
sykdom som skyldes en
overfølsomhet overfor
gluten, et protein som
finnes i hvete, rug, bygg og
spelt. Sydommen rammer
cirka en til to prosent av
den norske befolkningen.
Ved inntak av gluten blir
tynntarmens slimhinne
betent, tarmtottene
redusert, og evnen til å
absorbere næringsstoffer
fra kostholdet svekkes.
Symptomer er oppblåst,
hard eller løs mage, jernmangel, tretthet, magesmerter, vekttap og dårlig
høydevekst hos barn.
KILDE: NORSK CØLIAKIFORENING

Kjære forbruker!

Tusen takk for en varm mottakelse!
Tidligere i år lanserte vi pizza Ristorante i to glutenfrie varianter
– Mozzarella og Salame. Den samme gode smaken, på en ny,
glutenfri, sprø bunn! Vi opplever stor etterspørsel etter disse
produktene – og dette setter vi utrolig pris på! Vi fortsetter å
jobbe for flere spennende smaker fremover!
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*testet av Facebook-gruppen
Glutenfritt<3
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ANNONSE

stomi

Aktiv med stomi. - Jeg skulle kunne gjøre alt jeg hadde gjort før jeg ble syk. Slik tenkte jeg selv hele veien også, så slik har det blitt, forteller Eva Bjørnsdottir.

Stomien er ingen hindring
Da Eva Bjørnsdottir (32) var innlagt på sykehus med 40 toalettbesøk om dagen, ba hun overlegen om å få
utført stomioperasjon. Det har hun ikke angret på.
Tekst: Henriette G. Årgen Foto: Privat

Jeg fikk stomi for syv år
siden, etter mange år med
ulcerøs kolitt. På grunn av medisinene, fikk jeg i 2010 påvist forhøyede leververdier.
Stomi er en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei
er ført ut til overflaten av huden.
Hensikten er å erstatte eller avlaste
et sykt organ ved å føre avføring
eller urin ut gjennom stomien.
Eva (32) forteller at hun var veldig klar for å få stomi og bedre livskvalitet. Men samtidig hadde hun
mange spørsmål. Hvordan ville det
bli å bade, ha sex eller stå på ski
med stomi?
- Det viktigste spørsmålet jeg
hadde handlet om operasjonene

ville påvirke muligheten min til
å kunne bli gravid i fremtiden.
Svaret jeg fikk var at stomien ikke
ville påvirke noe som helst. Jeg
skulle kunne gjøre alt jeg hadde
gjort før jeg ble syk. Slik tenkte jeg
selv hele veien også, så slik har det
blitt.
Livet med stomi er mye bedre,
synes Eva. Hun er ikke frisk, og har
andre tilleggsplager fra sykdommen som leddsmerter og fatigue,
men er ikke like avhengig av å ha
toalett i nærheten hele tiden som
hun var før.

uvitenhet. Jeg har opplevd avvisning av gutter når jeg har fortalt
at jeg har stomi. Heldigvis har det
kun vært få episoder, og jeg opplever at de aller fleste bryr seg lite
om stomien.

Hvis jeg skal gi råd til
noen med IBD, ville jeg
nok anbefalt dem å
ta eierskap over egen
sykdom.

dette. Eva tror mye av grunnen er
det gammeldagse begrepet ”utlagt
tarm”.
- Jeg tror folk ser for seg tarmen
ligge i sin helhet utenfor kroppen
i en stor ”plastpose”. Det er jo ikke
slik i det hele tatt. En stomi er en
liten stump, som jeg pleide å kalle
min stomi før jeg skjønte at det
faktisk het stomi, som vanligvis står cirka to centimeter ut fra
mageområdet, og er 10-50 millimeter i diameter. En stomi er altså
svært liten, forklarer hun.
Eva bruker alltid tøypose over
stomiposen, hvilket er både pent
og sørger for at spisse hjørner på
posen ikke lager sår i huden.
- Jeg har mine i mange forskjel-

lige farger, alt fra supersprudlende
til helt svarte. For meg har dette
hjulpet å ufarliggjøre hele stomien
hos meg.
Lytt til kroppen

- Hvis jeg skal gi råd til noen med
IBD, ville jeg nok anbefalt dem å
ta eierskap over egen sykdom. Sett
deg litt inn i hva denne sykdommen betyr og følg godt med hos
legen. Hør på det legen sier, men
ikke vær redd for å stille spørsmål
heller. Utforske din egen kropp og
prøv deg frem når det kommer til
mat og annet. Lytt til kroppen, du
kommer nok til å gå på noen smeller underveis, men det er ikke farlig,
avslutter Eva.
■
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Uvitenhet

- De eneste kjipe opplevelsene jeg
har hatt med stomien handler om

Omlag 10 000 nordmenn antas å ha
stomi per dags dato. Likevel er det
mye uvitenhet og tabu knyttet til
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Nyhet!

Bra for magen!
Effektive
fordøyelsesenzymer

NOGASIN
Tas sammen med grønnsaker
og fullkornsprodukter. Effektiv ved
oppblåsthet og luft i magen.

LACTRASE
Tas sammen med
melkeprodukter. Effektiv ved
laktoseintoleranse.

Fåes kjøpt på apoteket!
PRODUSERT I FINLAND

DISTIBUTØR

”Jeg tror nesten ikke at dette er sant, for alt har blitt bedre
etter rådene jeg fikk om å ta et omega-3 tilskudd, og med 4
kapsler Calanus® Oil hver dag over tid, føler jeg meg bra.”
Marina Brynildsen, Sarpsborg

Omega-3 er betennelsesdempende

Omega-3-fettsyrene er betennelsesdempende fra naturens side, og Calanus® Oil er
i tillegg rik på stearidonsyre, som motvirker at nye betennelser oppstår. At oljen også
opptas meget effektivt er forklaringen på at Calanus® Oil er en ekstra potent olje
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Få halv pris på de 2 første månedene på

Bestill å www.calanushelse.no, telefon 77 49 91 00 eller e-post
kundeservice@calanushelse.no. Oppgi rabattkode PIBS17 ved
bestilling på telefon eller e-post.

