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Mage og tarm

Eva Bjørnsdottir (31) Lever et aktivt liv med stomi
Da Eva var innlagt på sykehus med 40 toalettbesøk om dagen,
ba hun overlegen om å få utført stomioperasjon. Det har hun
ikke angret på. - Livet med stomi er mye bedre, sier hun.

Forskning på cøliaki nytter – støtt NCFs forskningsfond
Send «Forske» til 2160 og gi 200 kr.
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i denne utgaven

Oppskrifter og tips
Her får du
allergivennlige tips
og oppskrifter fra
Cøliakiforeningen.

Livet med Stomi
Stor uvitenhet om
stomi er en utfordring
for de som lever med
utlagt tarm.

s. 10

s. 14
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Se den nye videoen
om livet med
NET-Kreft:
«Felles skjebne, felles
trøst» Tom Håkon
Sunde (70).

BEKYMRET FOR
TARMKREFT?

FOTO: MARTIN HÅNDLYKKEN/MEDIAPLANET

Symptomene på tarmkreft er ofte utydelige
Tarmkrefttesten som tilbys hos Boots apotek
kan bidra til tidlig diagnose.

Samvalg – pasientens deltagelse i egen behandling
Det er skrevet og informert mye om samvalg ved pasientbehandling i helsevesenet. Samvalg, at vi som pasienter tar del i
behandlingsprosessen, er viktig for de beslutninger lege og pasient tar. Mulighetene kan variere, og den behandling som
passer deg best er den som bør velges. Dette skal også skje uavhengig av bosted og økonomi.

H

else- og omsorgsdepartementet
definerer samvalg
som
«samarbeid
mellom pasient og
helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling
og oppfølging, i den grad og på de
måter pasienten ønsker. Pasienten
får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til
å utforske egne verdier og preferanser.» Videre har helseminister
Bent Høie uttalt «Ingen beslutning
om meg uten meg, er et godt prinsipp. Samvalg betyr ikke at pasienter skal bestemme over leger, men
kunne påvirke beslutninger som
angår dem selv. Det skal det bli
mer av. Det krever tilgang til kvalitetssikret informasjon om helse og
sykdom.»
Viktig med samarbeid
For flere sykdommer, som Crohns
og ulcerøs kolitt, kan det være
Følg oss på

mange forskjellige medisinske
behandlinger som vil være aktuelle. Da er det viktig at pasienten
skaffer seg nødvendig kunnskap
til å føre samtale med legen slik
at egne ønsker kan forstås og tas
hensyn til. Lege og pasient vil da i
samarbeid kunne komme frem til
en korrekt behandling som passer
den enkelte pasient best. Kunnskap om sykdom og medisinsk
behandling finner du lett på nettsiden til pasientforeningene som
har tilbud til din diagnose, og naturligvis hos helsepersonell. Prinsippet er veldig pasientvennlig,
både ved oppstart av ny behandling, men også i behandlingsforløpet hvor du kanskje føler at effekten avtar, bivirkninger er for
plagsomme, eller at behandlingen ikke gir tilstrekkelig resultat.
Da er det viktig med kunnskap
for å kunne diskutere endring i
behandlingen, samt hvorfor du
ønsker denne endringen. Spørreundersøkelser viser at hele 81 pro-

facebook.com/MediaplanetNorge

sent mener det er viktig å være
involvert i de medisinske beslutningene, noe som bekrefter behovet og viktigheten av samvalg. For
pasientforeningene er det derfor
viktig at vi gir informasjon om
samvalg, og de rettigheter det gir
for best tilpasset behandling.

Arne Schatten
Generalsekretær Landsforeningen
mot fordøyelsessykdommer
FOTO:LMF

”Spørreundersøkelser
viser at hele 81
prosent mener det er
viktig å være involvert
i de medisinske
beslutningene.”

@MediaplanetNO

Tabubelagt
Det er ca 330 000 medlemmer i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Alle medlemmene
er funksjonshemmet eller har en
kronisk sykdom. Felles for disse er at funksjonshemming eller
kronisk sykdom i varierende grad
oppleves stigmatiserende og tabubelagt. Det er ofte en tilleggsplage som kan medføre at den enkelte isolerer seg sosialt. Her kan
mye gjøres ved informasjon om de
enkelte tilstander, hvordan leve
et normalt godt liv hvor diagnose
ikke skaper unødige hindringer
og utfordringer i den enkeltes liv.
Her også dreier det seg om kunn@Mediaplanet_no

skap, for den enkelte pasient og
pårørende. Pasientforeningene
gir kvalitetssikret informasjon
i medlemsblader og nettsider,
samt de seminarer og samlinger
foreningene tilbyr sine medlemmer. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer har tilbud til
pasientene om å stille medisinske
spørsmål til et panel av fire gastroenterologer på foreningens nettside magelegen.no. Her har mer
enn 120 fått svar, men vel så viktig
er det at medpasienter og pårørende kan lese spørsmål og svar og
på den måte øke sin kunnskap om
egen situasjon. Da står man bedre rustet til å få tilstrekkelig hjelp
med de symptomer som skaper
tabu i den enkeltes hverdag.
I denne utgaven av Mage og
tarm vil du blant annet kunne
lese om screeningundersøkelse
for tarmkreft, samt faglige
artikler og informasjon fra pasientforeningen for stomiopererte,
Norilco.
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.
Fornøyde kunder opplever dette:
- hjelp mot mageproblemer som løs mage, treg mage og luft i magen.
- lindring av halsbrann og sure oppstøt.

ått

m:

annonse

Fås kjøpt i helsekostbutikkene:
www.lectinect.no

Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft og rammer ca. 4200 menn og kvinner årlig.
Symptomene på tarmkreft er ofte utydelige - en enkel tarmkrefttest kan bidra til tidlig diagnose.

Hva kan du gjøre?
1. Ta risikotesten – dette er 8 spørsmål du enkelt kan svare på selv.
Se boots.no eller gå innom ditt nærmeste Boots apotek.
2. Kjøp tarmkrefttesten – Ved utslag på risikotesten anbefaler Boots apotek i samarbeid med ScreenCancer
å ta en tarmkrefttest. Testen får du kjøpt på boots.no eller i ditt nærmeste Boots apotek. Ta testen hjemme
og send den inn til ScreenCancer for analyse. Prøvesvar får du innen 1-2 uker.
Er testen avvikende, vil du få veiledning om videre undersøkelse.
Pris: kr 450
I samarbeid med

Lurer du på hvordan du gjør dette? Se film boots.no

NPIF

Norsk Proteinintoleranse Forening
Melk og brød gjør oss sprø!

En rekke plager kan utvikles for dem som ikke fordøyer proteiner fra gluten
og melk godt nok.
Proteinrestene (peptider) “inni er vi forsjellige“ kan gi fysiske og psykiske plager.
Våre medlemmer har fått betydelig bedre livskvalitet med individuelt tilpasset kosthold,
etter påvisning av høye peptidnivå i blodet.
Alle anbefales først utredning hos lege for blant annet matallergi og cøliaki
NPIF baserer sine kostråd på medisinske forskningsresultater og analysemetoder

NPIF

Fysiske symptomer

Psykiske symptomer

• Mage- / avføringsproblemer
• «Må ha» / aversjon mot matvarer
• Ofte øre-, nese- eller halsproblemer

• Atferdsproblemer
• Lærevansker
• Dårlig finmotorikk
• Autisme, ADHD

Bedring av andre problemer er erfart hos enkelte.

Peptider fra melk og gluten kan
gi mange symptomer, påvises høye
blodnivå av dem, kan endret kosthold
gi bedre livskvalitet.
NPIF fremmer betydningen av sunne
matvarianter og god tarmhelse.

Bedring av mental lidelse er erfart hos flere.

Inni er vi forskjellige!
NPIF

www.npif.no
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FAKTA

Tarmkreft
Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av
tarmkreft. 4 166 kvinner og menn i Norge
fikk tarmkreft i 2014.

Dette kan du gjøre for å
redusere risikoen
Overvekt er en risikofaktor for tykk- og
endetarmskreft. Prøv derfor å holde idealvekta.

Risiko for tykk- og endetarmskreft øker
med forbruk av alkohol.

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risiko for
tykk- og endetarmskreft. Gjør treningen til en del av
hverdagen.

Risiko for at du får tykk- og endetarmskreft reduseres
ved velbalansert kosthold. Spis variert og sunt.

Tarmkreft kan forebygges ved å oppdage forstadier
på et tidlig tidspunkt. Tarmkreftscreening kan
dermed redde mange liv.
Kilde: Kreftregisteret

Dette kan
redde
mange liv

4000 mennesker får tarmkreft i
Norge hvert eneste år, og blant dem
dør 1500. Et screeningprogram kan
redde mange liv.

- Vi må tenke på enkeltmennesket oppi dette, og ikke
kostnadene, sier Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen.
FOTO: AGNETE BRUN

Av Henriette G. Ågren

- Dessverre er tramkreft vanskelig å oppdage. Når symptomene
begynner å vise seg, har ofte sykdommen kommet langt, og for
mange er det for sent. For andre
kreves tøff, langvarig og mer omfattende behandling for å bli frisk,
sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.
Kreftforeningen har lenge jobbet med å få på plass et nasjonalt
screeningprogram til de over 50
år. Mange detaljer gjenstår fort-

satt før tilbudet kan settes ut i live,
men prosessen er i gang, og det er
Kreftforeningen enormt glade for.
- Vi er utålmodige. Vi vet ennå
ikke hvilken aldersgruppe som
vil få tilbudet, hvor ofte man vil
få innkalling eller hva slags form
for screening som vil bli benyttet.
Det står mellom avføringsprøve
og koloskopi. Sistnevnte er mest
kostbar, men vi vet det er den
sikreste måten å utelukke kreft i
tarmen på, forklarer Ryel.

- Utfordringen i forhold til å få på
plass et nasjonalt koloskopi-tilbud, vil være å ha tilgang på nok
leger med rett kompetanse. Dette
kan løses ved å gi opplæring, samt
å se på muligheten for at andre
profesjoner, som for eksempel
sykepleiere, kan løse oppgaven.
Dette blir gjort i andre land.
Høy forekomst
Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller ende-

EN MAGE- OG TARMUNDERSØKELSE HOS OSS

tarm, og i Norge har vi en av de
høyeste forekomstene av kreftformen i verden. Dette er den
dyreste kreftformen å behandle, og risikoen for å dø er langt
større enn ved mange andre
kreftsykdommer.
- Det finnes ikke alltid metoder
for å avdekke kreft og kreftrisiko,
men i dette tilfellet kan det gjøres på en enkel måte. Derfor er
det ekstra viktig at vi får på plass
et tilbud. Vi må tenke på enkelt-

mennesket oppi dette, og ikke
kostnadene.
Et screeningprogram er naturligvis dyrt, men det kan også
være kostnadsbesparende ved
at sykdom oppdages tidlig. Det
samfunnsmessige regnestykket
vil sannsynligvis ikke vise seg
før om mange år. Men tarmkreftscreening vil også kunne knyttes
opp mot forskning, og gi oss mer
kunnskap om en kreftform vi
foreløpig vet ganske lite om.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har
mer enn fordoblet seg etter krigen, både hos
kvinner og menn. I 2014 var det langt flere
kvinner enn menn som fikk tykktarmskreft,
mens det var en overvekt av menn som fikk
endetarmskreft.

Les mere på
altomdinhelse.no

Screening
- Vi står overfor en eldrebølge som vil være med på å øke
forekomsten av tarmkreft. Et
screeningprogram vil redusere
forekomsten og dødeligheten
signifikant. I tillegg vil vi kanskje finne ut mer om hvordan
kreftformen oppstår. I hvor
stor utstrekning er det genetisk
betinget ? Spiller kostholdet en
større rolle enn antatt? Ennå er
det mye vi ikke vet.

Noen er engstelige for at dette
tilbudet skal gå utover behandlingstilbudet til de som allerede
er syke. Det vil det selvsagt ikke,
understreker Ryel.
- I dag antar man at sunt kosthold og fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å utvikle kreft i
tarmen. I tillegg er det anbefalt å
holde seg unna tobakk. Det er en
rivende utvikling på forskningsfronten hele tiden, heldigvis, sier
Ryel.

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?

KAN BEDRE LIVSKVALITETEN
DIN OG AVDEKKE MULIGE
SYKDOMMER
Hos oss kommer du raskt til behandling.
Trim Towers v/Kvadrat: Larsamyrå 18,
4313 Sandnes
52 69 69 69
post@kolibrimedical.no
www.kolibrimedical.no
Stavanger sentrum: Olav V’s gate 11,
4005 Stavanger

”Et screeningprogram
vil redusere
forekomsten og
dødeligheten
signifikant.”

Kreftlinjen har mer enn 25 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.

Ukjent
terreng?
251x110-Kreftlinjen-ukjent terreng-sep14.indd 1

Åpningstider:
mandag–torsdag: 0900–2000, fredag: 0900–1500
Vi snakker norsk og engelsk – og somali og polsk
på tirsdager kl. 1500–2000.

Ring 800 57338 (800 KREFT) eller
chat med oss på kreftforeningen.no
9/12/2014 5:04:05 PM
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sponset artikkel
Vibeke Heen
Stomisykepleier

Tips til en enklere
hverdag som stomioperert

Ti tips for å
forebygge lekkasje
og irritasjon
Den peristomale huden –
huden rundt stomien – kan
være spesielt utsatt for stomipasienter. Stomisykepleier
Vibeke Heen gir råd for å
unngå irritasjon og plager.

1

Mål diameteren på
stomien ofte, særlig de

første ukene etter operasjon.
Størrelsen kan også påvirkes
av vektendringer eller andre
forandringer i kroppen.

2

Vær nøye når du klipper
hull i platen. For stort hull

kan føre til lekkasje, er det
for stramt kan man oppleve
gnaging. Bruk en måleguide
og dobbeltsjekk for å forhindre
lekkasje..

3

4

kan gi lekkasje. Da kan man
eventuelt bruke en stomipasta
eller tetningsring for å jevne
ut overflaten.

Ikke bruk oljebaserte
såper eller hudprodukter, da

disse kan påvirke posens evne
til å feste seg.

6

Har platen en tendens til
å sitte dårlig, kan det hjelpe

å varme platen i hendene i
cirka ett minutt før du setter
den på.

7

Etter en stomioperasjon kan det dukke opp mange spørsmål
til hvordan livet blir nå. De fleste går etter hvert tilbake til en
normal hverdag og fortsetter med de aktivitetene de hadde før
operasjonen. Du kan fortsatt drive med idrett og leve et sosialt liv,
men noen ganger kan det være lurt å prøve seg litt frem og finne
ut hvordan kroppen og stomien reagerer.

Tilpass stomiutstyret

Hvem bør jeg snakke med om stomien

For å sikre at huden rundt stomien holder seg frisk og at du
føler deg trygg er det viktig å tilpasse stomiutstyret til din
kropp og dine aktiviteter. Du velge å bruke flere typer utstyr,
og finne posestørrelse som passer til ulike anledninger. Noen
ganger kan det være behov for tilbehørsprodukter også.

Det er individuelt hvor mye man ønsker å snakke om stomien og
hvem man ønsker skal vite om det. I mange tilfeller vil det være
lurt å informere nærmeste familie, gode venner og arbeidsgiver.
Dette kan gjøre det enklere for deg å komme tilbake til en normal
hverdag etter operasjonen.

God dialog med stomisykepleier

Å reise med stomi – det å ha stomi
stopper deg ikke fra å reise.
Mange velger å starte med korte reiser for å blir trygge på
situasjonen for deretter å dra ut på lengre reiser. Enten du reiser med
bil, ferje, tog eller fly er det viktig å være godt forberedt. Pakk en liten
toalettmappe med stomiskift og ta med deg godt med ekstra poser
og andre ting du kan komme til å trenge.

Aktivt liv med stomi: Jeg skulle kunne gjøre det samme som før jeg ble syk. Slik tenkte jeg selv hele veien også, så slik har det blitt, sier Eva Bjørnsdottir.

Stomien er ingen hindring
Da Eva var innlagt på sykehus med 40 toalettbesøk om dagen, ba hun
overlegen om å få utført stomioperasjon. Det har hun ikke angret på.
Av Henriette G. Ågren

Opplever du tørrhet rundt
huden ved plateskift, kan

det hjelpe å påføre en barrierekrem en gang i uka. Den
tilfører fuktighet og forhindre
sårhet.

8

Lunkent vann kan gjøre

9

Skal man fjerne hår rundt
stomien, gjøres det best med

platen mykere og enklere å
fjerne.

engangshøvel og barber med
hårene. Ikke bruk krem eller
gele. Stomien kan beskyttes
med en kompress, eller en
tom dorull.

10

Hverdagslivet med stomi

De fleste mennesker som lever med en stomi opplever fra tid
til annen irritert hud. Likevel er ikke irritert hud en «normal»
hudtilstand. For at stomiposen skal sitte godt er det viktig å
forebygge hudirritasjon og holde huden i området frisk.

FOTO: PRIVAT

Bytt på stomien umiddelbart hvis du oppdager en lek-

kasje. Dette gjelder alle spor
av urin eller avføring under
platen, uansett mengde.

5

Hold huden rundt stomien frisk

Det anbefales å ha kontakt med stomisykepleier som kan
hjelpe deg å finne det stomiutstyret som passer deg og din
kropp. En stomisykepleier vil også være den som kan hjelpe deg
når du opplever utfordringer med huden eller andre ting rundt
din stomi. De vil også gi deg en god opplæring i stomistell.

Hudgroper eller andre
ujevnheter rundt stomien

www.coloplast.no
22 57 50 00

Ikke overdriv. For mye

skrubbing, rensing og desinfisering kan fjerne beskyttende
lag rundt stomien og føre
til irritasjon. Unngå bruk av
antiseptiske og desinfiserende
væsker rundt dette området.
Opplever du irritasjon og
plager over tid, bør du oppsøke
lege eller stomisykepleier.
Ikke vent for lenge med å få
hjelp, da hudplager fort kan
forverres.

Eva Bjørnsdottir
Lever med stomi
FOTO: PRIVAT

- Jeg fikk stomi for seks 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 (31) 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 å
kunne bli gravid i fremtiden. Svaret
jeg fikk var at stomien ikke ville
påvirke noe som helst. Legen sa
jeg ville kunne gjøre nøyaktig det
samme som 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
- De eneste kjipe opplevelsene jeg
har hatt med stomien handler om
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.
Omlag 20 000 nordmenn antas å
ha stomi per dags dato. Likevel er
det mye uvitenhet og tabu knyttet
til 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 ”plast-pose”. Det er jo ikke
slik i det hele tatt. En stomi er en

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

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 mm 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 forskjellige farger, alt fra supersprudlende til
helt svarte. For meg har dette hjulpet å ufarliggjøre hele stomien hos
meg.

Rød, irritert kløende og fuktig hud?
A-Derma Cytelium er et effektivt
sinkliniment som virker
kløestillende og tørrende

A-Derma Dermalibour+ er effektive
produkter som:

• Reparerer
• Lindrer
• Beskytter
• Er kløestillende

Dermalibour+

Flytende såpe og
behandlende krem

Kløestillende
sinkliniment for
rød fuktig hud
hud

A-Derma
Førstehjelpsprodukter!

Lytt til kroppen
- Hvis jeg skal gi råd til noen med
stomi, 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.
Facebook/Instagram: A-Derma Norge
Les mere på
altomdinhelse.no

Cytelium
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fakta

Fakta om NET-Kreft

Det er grovt sett to typer: Hurtigvoksende
og langsomt voksende.
Det er rundt 850 personer i Norge som får
diagnosen nevroendokrine svulster hvert
år. Omtrent halvparten får en veldig aggressiv
form, og den andre halvparten får en mildere
variant, som de fleste lever med i mange år.
Man kan rammes i alle aldre, men
krefttypen påvises oftest hos pasienter
rundt 60 års alder.
Det er forholdsvis lik fordeling mellom
kvinner og menn.

Visste du at…
Symptomene kan være vage og varierer
fra person til person. Det vanligste
symptomet er smerte. Hvor smerten oppstår
avhenger av hvor svulsten eller svulstene dine
er. Noen har ingen symptomer.
- Det var jo kreft, det var jeg sikker på når
jeg kjente at det var noe hardt i magen. Men
når jeg fikk greie på at det var denne type kreft,
så var det jo et håp i tunnelen. Jeg skulle ikke dø
med en gang, sier Tom Håkon Sunde som lever
med den sjeldne sykdommen
NET-kreft. Se videoen på altomdinhelse.no

Den sjeldne
kreften
Da Tom Håkon Sunde (70)
var nærmere 40 år dro han til
legen med tarmproblemer.
25 år senere fikk han den
sjeldne diagnosen NET-kreft.
Av Astrid Eline Øksnes

N

ET-kreft (Nevroendokrin
tumor) er en
sjelden krefttype
som
oppstår i hormonproduserende celler, og som vanligvis
forekommer i tynntarmen eller
bukspyttkjertelen. Det oppstår
omtrent 150 nye tilfeller i tynntarmen årlig i Norge.
Halfdan Sørbye er overlege og
professor ved Haukeland Universitetssykehus. Han forteller at det
er en vanskelig diagnose å stille
da symptomene er ganske diffuse
til å begynne med.

Aktivt liv med NET-kreft: Jeg og Britt Helene er glad i å gå på turer i skog og mark. På hytta ror vi, padler kajakk, hogger ved, sager trær og driver vedlikehold. Jeg føler at livet aldri før har vært så meningsfylt og travelt. FOTO: PRIVAT

- Jeg har pasienter som har hatt
alvorlig diare i flere år, men som
ikke har fått riktig diagnose fordi det er en såpass sjelden kreftform. Problemet er at ikke alle
kan nok om denne sykdommen.
Noen leger er dyktige og ser det
med en gang, mens andre ikke vet
nok om sykdommen til å koble
den til symptomene.
Når svulsten starter i tynntarmen vil man i starten av sykdomsforløpet oppleve ukarakteristiske
mageproblemer som knip, smerter
og lett diare. Etter hvert som sykdommen utvikler seg får man ofte
et ansatt med rødhet og varme i ansiktet og hyppig diare.

- Det som er helt spesielt med
denne kreftformen, er at den ofte
vokser langsomt. Jeg har pasienter som har levd opp til 20 år med
spredning av sykdommen sin og
som har det bra i dag.
Kjøpte campingbil
Et eksempel på sistnevnte er den
pensjonerte selgeren Tom Håkon
Sunde (70) fra Laksevåg i Bergen.
I 2011 ble han diagnostisert med
NET-kreft etter mange år med mageproblemer.
- Jeg drev en agenturvirksomhet
der jeg reiste rundt til kunder over
hele Vestlandet. En av de vanligste
symptomene mange opplever ved

denne kreftformen er løs mage, og
jeg er intet unntak. Det endte faktisk med at jeg kjøpte meg en campingbil slik at jeg alltid hadde et
toalett tilgjengelig da jeg var ute på
reise, forteller Sunde.
Han forteller at han dro til legen
med mageproblemer da han var
nærmere 40 år.
- Vi fant egentlig aldri ut hva det
var, og vi trodde det var allergi mot
melk. Selv om jeg holdt meg unna
laktoseprodukter ble det bare verre
og verre, og etter hvert begynte jeg
også å gå ned i vekt. Om jeg har hatt
kreften siden jeg var 40 år, vet jeg
ikke, men jeg har nok hatt den en
stund nå.

Kreftkonferansen
2017 går av
stabelen 23. mars
i Oslo
Da samles fagfolk i Stortinget
for å debattere de psykososiale
utfordringene i kreftrammede
familier. Et tema som vi satte
fokus på under årets konferanse.
Sett av datoen i dag – nærmere
informasjon kommer!

Sett av
datoen:
23. mars
2017

Spredning
Sundes svulst startet i skillet mellom tynn- og tykktarm. Deretter
spredte kreften seg til leveren og
førte til lekkasjer i hjerteklaffene.
En av svulstene var på størrelse
med en håndball.
- Denne ble fjernet med operasjon. Men i tillegg har jeg seks mindre svulster hvor den største er på
omtrent seks centimeter i diameter. Disse kan hverken stråles eller
tas med cellegift. Jeg har derfor tatt
sprøyter i snart fem år som stanser
hormonproduksjonen. Nå som effekten av denne sprøyten begynner
å bli dårligere, har jeg startet på radioaktiv isotopbehandling.

”Jeg har
det godt, er
smertefri og
«glemmer»
at jeg er
syk.”

Denne behandlingen tilbys
kun i Uppsala, og Sunde har to
av totalt fire behandlinger igjen.
I januar får Sunde vite hvor godt
behandlingen har virket. I mellomtiden nyter han pensjonisttilværelsen sammen med kona
Britt Helene.
- Jeg har det godt, er smertefri
og «glemmer» at jeg er syk. Jeg og
Britt Helene er glad i å gå på turer i
skog og mark. På hytta ror vi, padler kajakk, hogger ved, sager trær
og driver vedlikehold. Hjemme er
vi med i kor, studiering og tilbringer tiden med barn og barnebarn.
Jeg føler at livet aldri før har vært
så meningsfylt og travelt.

Sebrasymbolet
Sørbye peker på viktigheten av å
gjøre denne krefttypen mer kjent
slik at flere blir diagnostisert og
behandlet tidligere. Han forteller
også at sebra og sebrastriper har
blitt det internasjonale symbolet
for NET-kreft.
- Dette stammer fra medisinstudiet i USA og begrepet «Hører
man hovslag, er det sannsynligvis en hest, ikke en sebra». Her
refererer sebra til en lite trolig diagnose hos en pasient. Når det
kommer til pasienter med diffuse
symptomer, trengs det leger som
kan tenke «hører man hovslag,
tenk sebra».

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

NO1602439651

Nevroendokrin kreft er en sjelden kreftform
som oppstår i hormonproduserende celler
som styrer mange av kroppens funksjoner.
Disse cellene finnes overalt i kroppen.

Vil du bli med og motivere andre?
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OPPSKRIFTER

CØLIAKI

Med et glutenfritt kosthold
blir de aller fleste helt friske

Hvite kakemenn- og koner

Av Nina Sævik, Norsk cøliakiforening

I dag antas det at sju til
åtte prosent av befolkningen i Norge ikke tåler
gluten, et protein som
finnes i hvete, rug, bygg
og spelt. Alle disse har en
form for glutenintoleranse,
som cøliaki, ikke-cøliakisk
glutensensitivitet, dermatitis herpetiformis eller
hveteallergi.

cøliaki. En bør derfor ha lav terskel for å teste for eksempel barn i
familien, men Norsk cøliakiforening anbefaler ikke rutinemessig testing dersom barna synes å
være friske.
Med et glutenfritt kosthold blir
de aller fleste helt friske, og man
lever et like friskt og langt liv som
andre.
Julebakst

Cøliaki, som er en autoimmun sykdom, oppstår i tynntarmen. Når
en med cøliaki spiser glutenholdig
mat blir tynntarmens slimhinne
betent, tarmtottene redusert, og
evnen til å absorbere næringsstoffer fra kostholdet svekkes.
Sykdommen er kronisk, det vil si
at personer som har fått diagnosen
må unngå å få i seg gluten resten
av livet. Vanlige symptomer ved
cøliaki kan være periodevis/langvarig diaré, kronisk forstoppelse
samt luftansamlinger, følelse av
oppblåsthet, kronisk jern- og vitaminmangel, vantrivsel, påfallende
tretthet, uforklarlige magesmerter,
benskjørhet, manglende vektøkning (vekttap) og dårlig høydevekst

FOTO: ISTOCK

Nina Sævik
Informasjonskonsulent og redaktør i
Norsk cøliakiforening
FOTO: BÅRD GUNDERSEN

(hos barn) og emaljeskader på
permanente tenner.
Lav terskel for å teste

Det er usikkert hvor hyppig
cøliaki forekommer, men det antas
at en til to prosent av den norske
befolkningen har cøliaki. De fleste
vet ikke at de har sykdommen, og
er udiagnostiserte. Sykdommen
opptrer ofte i familier og er delvis
arvelig. Cirka ti prosent av nære
slektninger til en cøliaker har

Lever man glutenfritt kan noe av
den tradisjonelle julematen være
litt utfordrende å få tak i, og spesielt tradisjonell julebakst. De aller
fleste vanlige bakervarer og kornprodukter inneholder gluten, men
det finnes også mange gode glutenfrie meltyper å få kjøpt, og de blir
stadig bedre. Det kan være vanskelig å velge for en som er helt ny,
men deltar du på bakekurs i regi
Norsk cøliakiforening (NCF ), vil du
få en god innføring i hva de forskjellige typene egner seg best til og
du vil også få nyttige tips om fremgangsmåte, slik at du får et mest
mulig vellykket glutenfritt bakverk. NCF selger også oppskriftshefter med mange gode baketips.

Noen gode tips til glutenfri bakst
Synes du deigen er klissete å arbeide med kan

du strø litt glutenfritt mel på bakebordet og bruke en
eller to slikkepotter til å elte den med.
Deigskrape er et nyttig arbeidsredskap når

Sprøyteposer er store poser som kan minne om kremsprøyter og veldig fine å bruke når man skal lage for
eksempel rundstykker og deigen er veldig løs og klissete. Ha litt olje på innsiden av posen før du tar deigen
oppi. Form det du måtte ønske.

man skal ta deigen ut av bakebollen.
En isskje er fin å bruke til å sette rundstykker

eller boller på et stekebrett. Dypp isskjeen i lunkent
vann. Da unngår du at deigen henger fast.

Bakeunderlag i silikon egner seg meget godt til
glutenfri baking og du kan bruke det både under deigen eller oppå når du for eksempel. skal glatte ut eller
kjevle en løs og klissete deig.

Du trenger:
200 g sukker
150 g smør/margarin
3 dl lettrømme
1 ts hornsalt
500 g Semper Fin Mix
1 ts vaniljesukker

Fri for gluten
– fulle av smaK

■■ Rør sukkeret ut i smøret og bland i rømmen.
■■ Sikt hornsaltet inn i røren og tilsett melet litt om gangen.
Bland alt godt sammen.
■■ La deigen hvile i en halvtime.
■■ Kjevle deigen til cirka en halv centimeter tykk leiv. Trykk ut
kakemennfigurer.
■■ Stekes ved 175 grader cirka ti minutter midt i ovnen.
■■ Kakemennene skal være hvite eller lyse i fargen.

FOTO: ISTOCK

Britts pepperkaker
Du trenger:
2 dl sukker
1 1/2 dl sirup
1 ts ingefær
3 ts kanel
1 ts nellik
1 ts kardemomme
1 ts natron
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

150 g smør
1 egg
375 g Toro fin kakemiks
Melisglasur
4 dl melis
1 eggehvite

Kok opp sukker, sirup og krydder. Ha i natron.
Rør inn smeltet smør. Tilsett egg og mel, litt etter litt.
La deigen hvile i romtemperatur helst over natten.
Del deigen i små leiver og kjevle de tynt.
Trykk ut med pepperkakeformer.
Stekes midt i ovnen ved 175 grader i 7-10 minutter.
Glasuren røres i til den er blank og jevn (tilsett konditorfarge
etter ønske).

Kilde: NCFs oppskriftshefte Julebakst og lefser

Herlige maiskaker og muslibarer, frie for gluten og palmeolje,
fulle av smak og superfrø!
Tilgjengelig hos alle dagligvarebutikker og hos Boots Apotek.
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Test om du kan ha cøliaki.
Svar på 5 min!

96 % av 105 testdeltakere anbefalte
Celiac test dersom man vil utelukke
cøliaki som årsak til mageproblemer.

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.

Se instruksjonsfilm

EN
T

M

Grøt med kanel er en
selvfølge for mange i julen,
men det er viktig å være klar
over at krydderet kan kryssreagere med bjørkepollen som
kan sitte igjen på juletreet. Barn
med eksem kan få utslett rundt
munnen, og støv fra kanel kan
utløse irritasjon i øyne og nese.

INER

Har du for vane å legge klementinene
i en bolle eller på et fat i julen?
Oppbevar dem heller i kjøleskapet.
Mange reagerer kraftig på sitrus
– med både kløe, svie og utslett.
Ikke skrell sitrus uten å spørre
om noen reagerer på spruten
fra skrellingen.

Slik blir julen hyggelig for alle

I julen samles vi oftere enn ellers i året, og sammenkomstene inneholder stort sett mat og drikke. For de aller fleste er
julen ensbetydende med kos og hygge, men for noen allergikere kan den by på problemer.

Tveitan klinikken

Ved positivt resultat, kontakt alltid lege.

Mange forbinder julekosen med å bake, men mye
av julebaksten krever egg og melk, noe som kan
være en utfordring for allergikere. Det finnes
heldigvis en rekke matvarer som kan brukes
som erstatning. Melk og smør kan erstattes
med melkefri margarin, og du kan lage din egen
eggerstatning bestående av bakepulver, maismel
og væske (vann, olje, juice eller kullsyreholdig drikke).

4. KLE
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Mange alkoholholdige drikker kan
inneholde allergener vi reagerer på.
Mens likører kan ha tilsetninger av frukt
og egg, kan øl inneholde allergener
fra korn. Rødvin, som vi gjerne bruker i
gløgg, inneholder ofte mye garvesyre, og
kan gi både hodepine, rødmende hud,
kløe og tett nese. Det kan derfor være
lurt å velge en vin med lite eller ingen
garvesyre, for å være på den sikre siden.
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Skal du arrangere årets julefeiring?
Det er ikke alle juletradisjonene vi
kjenner til som er allergivennlige.
Muskat, mandler og klementiner er
typiske julesmaker, men er du klar
over at de også kan være kilder til
allergiske reaksjoner? Disse seks
matvarene bør du være litt ekstra
obs på i julen.
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Pleier dere å pynte
pepperkakene med
Non Stop? Hvis dere
venter besøk fra
en nøtteallergiker
kan det være lurt
å bruke Smarties i
stedet for. Smarties
inneholder melk,
men er både uten
nøtter og spor av
nøtter.

.P

Nøtter blir mye brukt i både
julebakst og julemat. De
som er allergiske mot
nøtter reagerer først og
fremst på hasselnøtter,
paranøtter, pistasjnøtter,
cashwenøtter og valnøtter,
men de kan også reagere
på mandler. Et smart tips er
å erstatte nøttene med gresskarkjerner. De to matvarene har
de samme egenskapene. Den
eneste forskjellen er at julebaksten kan bli litt grønn!
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gjestene dine syke

PRO
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julesmaker som kan gjøre
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FindOut
Diagnostic

DU FINNER TESTEN HOS:
Vitus apotek

Ditt apotek

Kontakt
22 33 77 77
www.tarmskylling.no

ENKLERE HVERDAG
FOR PASIENTER MED
LAKTOSEINTOLERANSE!

Av Henriette G. Ågren

V

i har snakket med LHL
Astma og allergi, og fått
gode tips til hvilke hensyn du som vert kan ta i
julehøytiden.
– Har du invitert til selskap er
det hyggelig om du spør gjestene
hvilke hensyn du kan ta, selv om
allergikeren selv har ansvaret for at
maten er trygg, sier Helle Grøttum,
leder i LHL Astma og Allergi.
Julebaksten
Flere må unngå deler av julematen fordi den inneholder melk,
egg, nøtter eller hvete. Er du blant
dem som baker syv sorter til jul,
og som elsker å fylle kakeboksene
til randen?
– Bak heller julekakene med melkefri margarin fremfor smør, råder
Grøttum. På den måten blir kakene
melkefrie.
– Og julegrøten kan lages på risdrikk eller havrefløte, slik at også
de med melkeallergi kan være med
på nissefest, føyer Grøttum til.
Nøtteallergi er den vanligste matallergi i verden. Hele 15 prosent
av Norges pollenallergikere tåler
ikke nøtter. Heldigvis finnes man-

ge enkle endringer du kan gjøre i
oppskriftene, som gjør julebaksten
allergivennlig, både for dem med
melke- og eggeallergi, og for dem
som reagerer på hvete og nøtter.
– Bruk gjerne gresskarkjerner
istedenfor nøtter i bakverk. Unngå
nøtter helt dersom du vet at du får
besøk av en nøtteallergiker. Hvis
du likevel ønsker å servere dette til
gjestene, sørg for at at det serveres
separat og uten risiko for å komme
i kontakt med annen mat, fortsetter hun.
Drikke til maten
Synes du det er hyggelig å servere
gjestene noe godt i glasset? Rødvin
inneholder ofte mye garvesyre, og
kan gi både hodepine, rødmende
hud, kløe og tett nese. Det kan
derfor være lurt å velge en vin
med lite eller ingen garvesyre, for
å være på den sikre siden. Se på kakediagrammet for garvesyreinnhold på hyllekanten på Vinmonopolet og velg en med lavt innhold
av garvesyre.
– Øl og likør er også noe man lett
glemmer at folk kan reagere på. En
kremet likør inneholder for eksem-

Helle Grøttum

Rose Lyngra

Leder i LHL Astma og Allergi

Rådgiver i LHL Astma og Allergi

FOTO: ANDERS BERGERSEN
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pel melk og egg, og kan gi en kraftig reaksjon hos de som er allergisk
overfor det.
En annen ting som er lurt å
huske på er at mange ølsorter er
laget på glutenholdig korn som
bygg og hvete.
– Velg heller en øl laget på mais
– det finnes mange gode varianter,
sier Grøttum.
Mange kan reagere
I julen er det vanlig med både
nøtter, klementiner, appelsiner,

marsipan og pepperkaker på bordet. For noen allergikere kan dette
gi reaksjoner som gjør dem syke.
– Oppbevar klementiner og
appelsiner i kjøleskapet, og ikke
fremme på bordet i en skål. Mange
reagerer kraftig på sitrus, og når
disse skrelles utsetter man omgivelsene for sprut og odør fra skallet. Mange reagerer på dette med
med kløe i øyne og hud, svie, utslett eller tett nese, forklarer Rose
Lyngra, helsefaglig rådgiver i LHL
Astma og allergi.

Forkjølelsessymptomer
Sliter du med forkjølelsessymptomer som kommer tilbake hver
jul, som hoste, kløende øyne og
rennende nese? Da kan det være
du har en reaksjon, allergi eller
overfølsomhet for en del av det vi
eksponeres for eller tar med inn i
huset ved juletider.
Visste du for eksempel at det
kan være lurt å spyle julegranen
forsiktig og la den tørke i garasjen
eller uteboden før du tar den inn
i stua? Eller at den populære julestjernen er fryktelig plagsom for
mange i høytiden, og kan føre til
eksem, rennende nese, røde øyne
og irritasjon i luftveiene?
– Pynt heller med julepynt,
fremfor blomster. Og unngå å
kjøpe julestjerner, juleglede og
løkplanter som vertskapsgaver.
En bukett duftfrie røde roser eller en julekaktus kan være vel så
hyggelig å ha med på besøk, sier
Lyngra.

Lactrase er et fordøyelsesenzym
som spalter laktose.
Lactrase kan enkelt brukes av pasienten i de
situasjonene der man får servert mat som
man mistenker eller vet inneholder laktose.

JAN F. ANDERSEN A/S
E-post: post@jfa.no | Web: www.jfa.no
Tlf.: +47 61 31 49 49 | Fax: +47 61 31 49 50

Allergivennlige
juleoppskrifter finner du på
altomdinhelse.no
JFA_Lactrase_251x182.indd 1
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Flair Active Xtra
– stomiposen
som kan slippes
i toalettet

STOMI OG TARMKREFT

Simen Brændhaugen
Daglig leder i NORILCO Norsk forening for stomi,
reservoar og mage- og
tarmkreft
FOTO: INA MERKESDAL

Lev livet - også med
pose på magen
Av Bente Haraldstad

tor uvitenhet om stomi er en utfordring for 20 000
nordmenn som lever med utlagt tarm. 
- God opplæring og oppfølging er vitalt for pasientenes livsmestring, sier Simen Brændhaugen, daglig
leder i NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Mestring etter kreft
Å leve med stomi er en stor livsendring og ingen tilfeller er like.
- For å mestre livet med stomi er det viktig å finne utstyr
som fungerer godt. Det gir trygghet til å delta i samfunnet
og det å slippe å bekymringer for lekkasjer, lukt og lyder,
sier Simen.
Livskvaliteten varierer veldig fra individ til individ, men de
fleste med stomi lever et helt normalt liv.
- Noen driver faktisk med ekstremsport, smiler Brændhaugen.
Kunnskap og mestring er sveiset sammen, og å kunne ta en
telefon og snakke med en likeperson normaliserer hverdagen.
- Vi har 200 likepersoner i Norge som er ute og snakker med
pasienter som trenger en å kommunisere med. For de som står
midt i sykdommen, eller som har vært gjennom en operasjon
kan det være veldig nyttig å snakke med noen som har gått
den samme løypa før, sier Simen.
- Våre likepersoner har gjennomgått kursing og får jevnlig
oppfølging, så de er forberedt å hjelpe de som ønsker besøk
eller en samtale på telefon. Samtalene kan være om alt, men
det det er mange følelser i sving når du er i en stor omveltning.
Mange ønsker også praktiske råd og tips.

Livet med stomi
Av Bård Backer-Owe

I 2003 fikk Knut Arne
Kristengård (72) diagnosen
tarmkreft. 13 år senere
lever han fortsatt et aktivt
liv, og føler ikke at stomien
hindrer ham i det daglige.

” Det viktigste er å ikke
sitte alene med tanker
og frustrasjon.”
Han endret fort synet sitt på stomi, og ser nå på det som en god løsning i forhold til alternativene.
– Hun fortalte meg at det jo faktisk kunne være en fordel på turer
å måtte slippe å gå på do. Fra den
gangen har jeg valgt å ikke se på

dette som en byrde, men snarere et
hensyn jeg må ta. Jeg har hørt om
mange som har opplevd mer plager
etter å ha operert tarmen tilbake,
enn det de hadde med stomi.

Large str. ref.nr.
903250

Midi str. ref.nr.
922483

www.farmatek.no

Var åpen
Knut er i dag kasserer i NORILCO
Romsdal, hvor han har vært medlem siden 2003. Åpenhet har vært
viktig for å leve et normalt liv igjen.
– Det viktigste er å ikke sitte alene med tanker og frustrasjon. Stomi behøver ikke å styre livet i den
grad mange er redd for. Nå kan jeg
skifte poser med øynene lukket, det
har blitt til en enkel rutine.
Han forteller også at støtte fra familien har vært avgjørende.
– Jeg har heldigvis en god kone
som har vært der for meg siden starten. I tillegg er svigerdatteren min
kokk, og hun hjalp meg med å tilberede riktig og næringsrik mat. Jeg er
glad for at jeg involverte dem fra starten, det har gjort alt enklere.

Exomega reduserer effektivt kløe og irritasjon i huden!
Inneholder havre og omega fettsyrer
Beroligende og gjenoppbyggende
Dekker hudens behov for daglig pleie
Dokumentert effekt!
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– Jeg har opplevd lekkasje kanskje
to-tre ganger siden starten, og da
har det vært min egen feil. Følger
man rutine, er stomi et langt mindre hinder enn mange tror. Jeg var
selv en av dem som var redd for at
livet skulle snus på hodet etter jeg
først fikk diagnosen.
Han forteller at det hele den gangen gikk så fort at han nesten ikke
rakk å reagere.
– Jeg var til undersøkelse på
Molde sykehus. Det tok under en
uke fra kreften ble oppdaget til
svulsten var fjernet, og med den
en halv meter av nedre tarm. Jeg
ble på forhånd informert om at jeg
sannsynligvis ville få utlagt tarm,
og den gangen var det tungt å høre.

Endret syn
Som aktiv og engasjert turgåer, var
Knut redd for å måtte legge alle aktiviteter på hylla. Han forteller at
orienteringen med sykepleier beroliget ham.
– Før operasjonen fikk jeg en
grundig gjennomgang fra sykepleier om stomi, rutiner, og hvordan
dette er å leve med. Helt fra den
gang forsvant de verste tankene, og
jeg opplevde tidlig at dette var noe
jeg kunne mestre i dagliglivet.
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Kreft – en sabla kamp
En pose på magen er synonymt med liv for mange. Pårørende
og nære er glade for at pasienten lever, men med en stomi - og
hva gjør vel det! Å snakke om det ufarliggjør situasjonen og
gjør det enklere å leve med. Tausheten selv, og angsten for hva
andre tenker er ofte det største problemet.
Hvis man sliter med noe, ikke brenn inne med det! Du er ikke
alene og det er mange som vil hjelpe deg som NORILCO,
kompetente stomisykepleiere og bandagistene, avslutter
Brændhaugen.

FOTO: PRIVAT
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Stomi behøver ikke å styre
livet i den grad mange
er redd for. Nå kan jeg
skifte poser med øynene
lukket, det har blitt til en
enkel rutine, sier Knut Arne
Kristengård.

• Trygg og enkel i bruk
• Diskret og komfortabel
• Økt bevegelsesfrihet
• Lett å dra av
• Fingertippgrepet - se bilde
• Biologisk nedbrytbar

1926-Dagbladet
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Hudpleietips til deg med Stomi
Huden rundt stomien
skal i utgangspunktet se
lik ut som på resten av
kroppen. Ikke bagatelliser
rødhet eller andre plager.
Ha gode skifterutiner. Med
riktig teknikk, frekvens og
riktig tilpasset utstyr kan
man forebygge lekkasje
og sår hud.

Studier* viser at
77 prosent av sår hud
rundt stomien skyldes
kontakt med urin eller
avføring.

Definisjonen på lekkasje
er alle spor av urin eller
avføring under platen ved
skift. Selv små mengder
kan skape irritasjon.

0%

PARABENER
KONSERVERING
PARFYME

Er du utrygg på at stomibandasjen sitter trygt og
holder tett? Ikke prøv for lenge på egenhånd med
tette- og fikseringsprodukter. Oppsøk heller hjelp hos
Stomisykepleier eller andre stomikyndige, og finn årsaken
til sår hud og lekkasjer.

www.dermoapo.no
*Ostomy Skin Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas BJN.2006, Vol 15, No16

Kontakt oss gjerne for veiledning. Tlf: 800 30 995 | www.convatec.no
Annonse_PEF exomega_98x110mm_22B.indd 1

www.facebook.com/
A-Derma Norge
06.02.2015 11:24:17
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DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

annonse

Sponset oppskrift

Julebrødskiver
– til inspirasjon og glede
Brød er godt og en viktig del av norske mattradisjoner. Ikke minst i jula! Til gjestene, selskapet, familiekosen, eller som et lettvint kveldsmåltid. Brød er en naturlig del av et sunt kosthold. Bruk julematen til å lage
de deiligste og mest smakfulle julebrødskivene. Vi har samlet enkle tips til smakfulle julematrester.

Juleskinkeskive
med rødkål og
stekt eple
Du trenger:
1 skive Bakehusets glutenfrie
Kjernebrød eller Loff
Smør
Rødkål
Juleskinke
Rødløk
1 eple i skiver
Smør et tynt lag smør på skiven og legg
på et godt lag med rødkål. Skjær tynne
skiver av juleskinken. Stek skiver av eple
i stekepannen til de blir gylne på begge
sider og legg på toppen sammen med
ringer av rødløk.

Ribbesandwich
med sennep
og rødkål
Du trenger:
2 skiver Bakehusets glutenfrie
Kjernebrød eller Loff
Ribberester
Sennep
Rødkål
Rødløk
Hakkede valnøtter
Smør skivene med sennep. Legg skiver
av kald ribbe på den ene skiven og legg
rødkålen på. Pyntes med tynne skiver av
rødløk og hakkede valnøtter etter behov.

Vel bekomme!

Medisterkakeskive med
surkål og rødløk
Du trenger:
1 skive Bakehusets glutenfrie
Kjernebrød eller Loff
1–2 medisterkaker
Sennep
Surkål
Suragurk
Rødløk
Kapers
Smør skiven med sennep. Skjær
medisterkakene i to og legg dem på skiven
med steke siden opp. Skiven toppes med
surkål, suragurk og ringer av rødløk.
Kapers på toppen setter prikken over i’en!

Brødskive med
sild og dill
Du trenger:
1 skive Bakehusets glutenfrie
Kjernebrød eller Loff
Smør om ønskelig
Sursild
Løk
Dill
Gressløk
Smør et tynt lag smør på
skiven og legg på sursild
sammen med løk i ringer.
Pynt med dill og gressløk.

