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Assistanse – for en enklere hverdag

Fra det øyeblikket vi starter utviklingen 
av et nytt produkt, tar vi miljøhensyn. 
Kvalitetskontroll i valg av innholdsstoffer og 
produksjon er et viktig ledd i utviklingen.

Bladet er gratis og tilbys utelukkende 
til medlemmer av Assistanse.  Bladet er for 
forbrukere og helsepersonell som har behov 
for informasjon om urologi-  og kontinens- 
produkter. Her får du blant annet informasjon, 
råd og tips fra helsepersonell og de som 
bruker våre produkter. Vi i Coloplast gir 
informasjon om nyheter rundt våre produkter. 
Abonnement tegnes ved å fylle ut kupongen 
midt i bladet, på www.coloplast.no eller ved 
å kontakte oss på telefon.
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Lena Lyseggen Brenden, redaktør 

Layout  og trykk
Flisa Trykkeri AS

Coverfoto
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Opphavsrett
Opphavsretten til innholdet av Assistanse, 
herunder artikler, fotografi er og grafikk tilhører 
Coloplast Norge AS. Kopiering, sitering eller 
gjengivelse av ovenfornevnte materiale må 
skje i overensstemmelse med ”Lov om  
opphavsrett”. 

Adresse 
Coloplast Norge AS 
Ryenstubben 10 
Postboks 162 Manglerud 
0612 Oslo 

Tlf: 22 57 50 00 
Fax: 22 57 50 39 
assistanse@coloplast.com 
www.coloplast.no 
Følg oss på facebook

Coloplast utvikler produkter og tjenester 
som gjør livet enklere for mennesker med per-
sonlige medisinske behov. Vi samarbeider tett 
med brukere av våre produkter og utvikler 
løsninger tilpasset deres behov. Vi kaller dette 
intimsykepleie. Våre forretningsområder
 inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- 
og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt 
selskap med over 10 000 ansatte. 

Coloplast er et registrert varemerke eid av 
Coloplast A/S. Alle rettigheter er forbeholdt 
Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 

Lena Lyseggen Brenden 
Redaktør
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Sommeren er her!
 
Coloplast har hatt en aktiv vår med mange spennende aktiviteter. For oss 
som selskap er det viktig å delta på arrangement blant brukere av våre 
produktløsninger. Det gir oss tanker og ideer til videreutvikling av våre 
produkter. Vi har deltatt på nasjonale og internasjonale kongresser og bi-
dratt med utstillinger.
 
Coloplast idrettstipend ble opprettet for første gang i 2016. Vi har fulgt 
stipendvinnerne for 2016/2017 tett gjennom året. Les også mer om  
søkerkriteriene for neste års stipend. Kanskje nettopp du har lyst til å 
søke? 

I forbindelse med LARS sin landskonferanse, Landsforeningen For 
Ryggmargsskadde, ble Wings For Life World Run arrangert. Coloplast var 
delsponsor og deltok i selve løpet. Alle løp vi for de som ikke kan. 
Løpet går til samme tid over hele jordkloden og inntektene går ene og 
alene til forskning på ryggmargsskader.

God lesning!

Assistanse  |  01/2017  |  Fra innholdet
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KUNDESERVICE ER ÅPEN MANDAG – FREDAG 
KL 08.00 – 16.00

Coloplast kundeservice har to dyktige sykepleiere som 
kan svare på dine spørsmål om bruken av våre produkter. 
De gir deg råd og tips som kan gjøre din og andres  
hverdag enklere. De sender også ut gratis vareprøver, 
og tar imot forslag til produktforbedringer.

Vi er her for deg!

Mie og Tonje er sykepleiere og jobber på kundeservice.

Coloplast har en egen Facebook side. Her 
finner du aktuelle artikler og informasjon 
om våre produktløsninger.

Facebook

Ut å reise?
Skal du ut å reise anbefaler vi 
deg å bestille «Min reisepakke». 
Den inneholder nyttige tips og råd 
du trenger på reisen. Her får du 
også en liste over hvor Coloplast 
kan treffes flere steder i verden om 
du skulle få behov for det. 

«Min reisepakke» kan bestilles på 
www.coloplast.no eller ved å sende 
inn svarkupongen som følger bladet.

Vi hjelper deg å se  frem mot reisen
Kundeservice: 22 57 50 00E-post: kundeservice@coloplast.comWebside: www.coloplast.no Følg oss på facebook Sv
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Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 10-2016
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark 
440N00283

Coloplast Norge ASPostboks 162 Manglerud
0612 OsloTelefon 22 57 50 00

www.coloplast.noFølg oss på Facebook

Min reisepakke

Reis bekymringsfritt med stomi- eller kontinensprodukter

Important notice 

The owner of this medical aid pass has 

an affliction that makes it necessary for 

him/her to use a medical product such 

as a catheter, urine collection bag or 

anal irrigation system in the case of  

incontinence or an ostomy pouch. These 

products might contain small amounts of 

fluids.  

 
These items are absolutely needed by 

the card’s owner to care for his/her  

condition and should not be taken away. 

It is possible that this person  

is carrying additional medical supplies  

in his/her luggage. Kindly show your  

understanding for this person’s  

condition, and allow the passholder  

to proceed.

           engelsk

Der Inhaber/die Inhaberin dieses Hilfs- 

mittelPasses hat ein Leiden, welches es 

erforderlich macht, dass er/sie medizin- 

ische Versorgungsartikel wie Katheter, 

Urinbeutel, Anal-Tampos zur Versorgung 

einer Harn-/Stuhlentleerungsstörung oder 

Beutel zur Versorgung eines künstlichen 

Darmausganges verwendet. Die Produkte 

sind ggf. in geringen Mengen Flüssigkeit 

gelagert.  

 
Die Artikel werden von dem Inhaber/der  

Inhaberin der Karte aufgrund seines/ihres 

Leides unbedingt zur Versorgung benötigt 

und dürfen ihm/ihr nicht weggenommen 

werden. Wahrscheinlich wird die Person 

weitere Versorgungsartikel im Hauptgepäck 

mit sich führen. Bitte zeigen Sie für die 

Krankheit Verständnis und erlauben Sie  

dem Passinhaber/in weiterzugehen. 

                 tysk

Wichtiger hinweis Le détenteur de cette carte est atteint 

d’une maladie le contraignant à porter sur 

lui/elle des dispositifs médicaux comme les 

cathéters, les poches à urine, les étuis 

péniens, les tampons obturateurs anaux 

ou une poche de recueil de stomie artifi-

cielle. Les produits sont, dans certains cas, 

conservés dans de petites quantités de 

liquide. 

Les articles doivent impérativement être 

utilisés par le/la titulaire de la carte en 

raison de sa pathologie et ne doivent en 

aucun cas lui être retirés. Il est probable 

que la personne transporte d’autres sets 

de sondage dans son bagage principal. 

Veuillez faire preuve de compréhension 

face à la maladie et autoriser le/la titulaire 

de la carte à poursuivre son voyage.

              fransk

Remarque importante Il possessore di questo passaporto con 

ausili soffre di una malattia che richiede 

l’utilizzo di articoli di assistenza medica 

quali cateteri, sacche per l’urina, ondom 

urinari e/o tamponi anali per i disturbi 

legati allo svuotamento vescicale e delle 

feci e/o sacche per lo svuotamento 

artificiale dell’intestino. I prodotti sono 

eventualmente conservati in ridotte 

quantità di liquido.

A causa delle condizioni di salute del  

possessore, tali prodotti sono essenziali  

e non gli devono essere sottratti. Si tenga 

presente che ulteriori attrezzature possono 

essere presenti nel bagaglio principale. Si 

prega di mostrarsi ben disposti nei  

con- fronti della persona interessata e di 

consentirle di procedere.  

 
           italiensk

Awertenza importante

gresk

thailandsk

Mitt reisesertifikat

For enklere innsjekking

Coloplast er et registrert varemerke  

eid av Coloplast A/S.© Alle rettigheter  

er forbeholdt Coloplast A/S,  

3050 Humlebæk, Danmark

Coloplast utvikler produkter og 

tjenester som gjør livet enklere 

for mennesker med personlige 

medisinke behov. Vi samarbei-

der tett med brukere av våre 

produkter og utvikler løsninger 

tilpasset deres behov. Vi kaller det 

intimsykepleie.

Våre forretningsområder

inkluderer stomi, urologi og 

kontinens, hud- og sårpleie-

produkter. Vi er et internasjonalt 

selskap med over 10 000 ansatte.

Coloplast Norge AS

Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo

Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no

Følg oss på Facebook

ผู้ถือบัตรผ่านเข้ารับการรักษาทางการแพทย์  

ใบนี้มีเงื่อนไขที่มีความจำาาเป็นต้องใช้

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายหรือท่อที ่

สอดเข้าไปในร่างกาย ถุงปัสสาวะ ปลั๊กที่รูท 

วารหนัก หรือถุงอุจจาระ สายหรือท่อที่สอด 

เข้าไปในร่างกายอาจมีของเหลวปริมาณเล็ก 

น้อย

สิ่งเหล่านี้จำาาเป็นสำาาหรับผู้ถือบัตรในการดูแล 

รักษาอาการของตนและไม่ควรออกไป เป็น  

ไปได้ว่าบุคคลนี้พกเวชภัณฑ์เสริมในภาษา 

หลัก กรุณาแสดงความเข้าใจต่อสภาพของ 

บุคคลเหล่านี้และให้เขาหรือเธอผ่านไปก่อน

หมายเหตุสำาคัญ Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια της παρούσας κάρτας 

ιατρικού εξοπλισμού πάσχει από μια 

ασθένεια, για την οποία απαιτείται να φέρει 

ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα, όπως 

καθετήρα, ουροσυλλέκτη, ουροδοχείο ή/και 

ταμπόν για τον πρωκτό για τη φροντίδα 

ουρολογικής διαταραχής ή διαταραχής 

αφόδευσης ή/και να φέρει μαζί του σάκο 

εντεροστομίας. Τα προϊόντα ενδέχεται να 

είναι συσκευασμένα σε ελάχιστη ποσότητα 

υγρού.  

Ο/η κάτοχος χρειάζεται οπωσδήποτε αυτά 

τα προϊόντα λόγω της ασθένειάς του/της και 

δεν πρέπει να του/της αφαιρεθούν. Πιθανόν 

το άτομο αυτό να φέρει επιπρόσθετα 

ιατρικά προϊόντα στις κυρίως αποσκευές 

του/της. Παρακαλούμε δείξτε επιείκεια για 

την ασθένεια αυτή και επιτρέψτε στον/στην 

κάτοχο της κάρτας να περάσει.

Επίσημη ειδοποίηση

Ditt personlige helsekort er laget til deg som bruker av våre produkter. 
Ved opplæring av kateter, uridom, urinpose eller analirrigasjonsutstyr 
er det viktig at du får det produktet du er lært opp i å bruke når du 
skal hente ut varer hos apotek eller bandasjist. Forhandlere er forpliktet 
til å skaffe de produktene du er opplært i å bruke innen få dager. 

Bestill «Ditt helsekort» hos oss og ta det med deg i lommeboken. 
Det er et godt hjelpemiddel når du er tom for produkter eller skal 
hente ny resept hos din fastlege. 

Har du spørsmål eller trenger veiledning i bruk av våre produkter ta 
kontakt med oss på telefon 22 57 50 00 eller legg igjen beskjed på 
www.coloplast.no.

Ditt personlige helsekort 
Ditt personlige 
helsekort



“Det har åpnet seg nye 
muligheter sportslig 

etter ulykken. Nå har 
jeg fokus på triatlon, og 
vil vise andre at det er 
mulig å få til mye selv 

med rullestol,” sier Einar
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Alt er borte fra hukommelsen. Bortsett fra et lite sekund der han ligger på asfalten, i en vanndam 

og tenker at han skal dø. Han bekymrer seg for samboeren. Hvis jeg kommer meg gjennom dette, 

skal jeg fri, er den siste tanken han husker.

– Det åpnet seg  
noen nye muligheter

Einar Engstad Løvøi ble lam. Nå vil han sykle Den Store Styrkeprøven 

Tekst av Inger Marie Spange

Den tidligere forsvarsmannen 
og patruljeføreren hadde 
nylig fått sikkerhetsjobb ved 
den amerikanske ambassa-

den. På fritiden var det venner, turer 
og trening. Med alt fra turn til styrke-
løft, og triatlonøvelser. 
– Livet kunne egentlig ikke vært bedre, 
sier Einar Engstad Løvøi.

Det som så skulle hende, var umulig 
å forestille seg.
– En morgen jeg syklet til jobb, sier 
han og trekker pusten dypt, – kolliderte 
jeg med en lastebil.

Slettet fra hukommelsen
Dagene før og etter møtet med laste-
bilen, alt er borte. Bortsett fra et lite 
sekund der han registrerer at han at 
han ligger på asfalten, i en vanndam. 
Han tenker at han kommer til å dø. 

Han bekymrer seg for samboeren Anne.
– Hvis jeg kommer meg gjennom 
dette uten for store skader, skal jeg fri, 
er den siste tanken jeg husker.
Han våkner opp igjen på Ullevål, 
lenge etterpå, lam fra brystet og ned. 
– Jeg måtte ta et bevisst valg. Enten å 
se bakover eller å gjøre det beste ut 
av situasjonen nå. Det var ikke lett, 
men det valget, å se fremover, er noe 
jeg har støttet meg på.

Måtte lære alt på nytt
Det å være lam fra brystet og ned ga 
noen uventede utfordringer.
– Jeg trodde at det bare var å få 
behandlet skaden, for så å trille rundt i 
rullestolen. 

Men alt måtte læres på nytt. 
Alt fra toalettbesøk, personlig stell og 
matlaging. Da jeg klarte å sitte på 

sengen i nesten tjue sekunder med 
beina i gulvet, var det så stort at jeg 
nesten gråt.

Han kan savne å gå i fjellet eller løpe i 
skogen, men etter at han valgte å 
bare se fremover, synes Einar det 
meste har gått veldig fint.
– Det åpnet seg noen nye muligheter. 
Personlig har jeg utviklet meg veldig. 
De nære tingene blir viktige, som 
kona, familie, venner. Og så har jeg 
fått nye muligheter rent sportslig. Jeg 
har vært i kontakt med triatlon- 
forbundet, og dersom jeg presterer 
kan jeg få bli med i Europa Cup. 
Det hadde jeg ikke fått om jeg var 
funksjonsfrisk. 

Planer fremover
Nå studerer Einar historie på  
Høgskolen i Vestfold med tanke på å 
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få en undervisningsstilling. Men det  
viktigste målet er først å sykle  
Trondheim-Oslo på håndsykkel, deret-
ter å delta i triatlonet ByTri i Tønsberg, 
men ikke i noen spesialgrupper.
– Jeg stiller sammen med alle de 
andre. Men det blir litt rart. Jeg har 
bare vært med i ett sykkelritt til nå,  
fra Eidsvoll til Oslo, og det blir mye 

oppmerksomhet. Det er viktig å vise 
folk hva som finnes av muligheter 
med rullestol også. Og at man kan 
leve et nesten normalt liv.

Han har også en drøm om å komme 
seg til Paralympics i 2020, enten 
innen grenen håndsykkel eller triatlon. 
– Og når jeg ikke Paralympics, har jeg 

helt sikkert kommet et stort skritt 
videre med både håndsykkel og 
trening, smiler han.

Idrettsstipend
Dette er også en av grunnene til at Einar 
har mottatt idrettstipend fra Coloplast. 
– Nå som jeg må ha med meg et lite 
team, til Trondheim-Oslo spesielt, 
er det veldig godt å ha litt ekstra 
økonomisk støtte til deltageravgifter 
og lønninger til noen av hjelperne.

For å sykle Den Store Styrkeprøven
trenger han både følgebil med sjåfør 
og tilhenger, i tilfelle noe skulle skje. 
Kona Anne blir også med, samt en 
kamerat som skal sykle strekningen 
sammen med ham.

Fra klyster til Peristeen  
analirrigasjon®
Ved en spinalskade fungerer ikke  
magemusklene og tarmene som før.  
I starten på sykehuset og under opp-
trening på Sunnaas Sykehus brukte 
Einar klyster. 
- Det fungerte ikke godt nok. Jeg måtte 
ligge på sengen og få hjelp av en syke-
pleier til å få tømt tarmen skikkelig.

Det er viktig for Einar å ha kontroll og 
å være mest mulig selvstendig.
– Peristeen-systemet har gjort under-
verker for meg. Nå går toalettbesøk 
og dusj unna på en halvtime. Coloplast 
er også veldig hjelpsomme. Du kan 
ringe til dem og de kommer ofte opp 
med en løsning. De har også god 
informasjon på hjemmesidene. Der 
kan du få gratis vareprøver, eller legge 
inn en forespørsel om hjelp så vil du 
bli oppringt av en sykepleier. Det har 
vært til veldig god hjelp for meg i 
startfasen.

Holdt løftet
Han holdt løftet han ga til seg selv der 
han lå på asfalten, rett etter ulykken.
– Jeg og Anne var på hotelltur i 
Tønsberg, for å koble av litt. Vi hadde 
vært ute og spist og da vi kom tilbake 
på rommet, så tenkte jeg at dette går 
jo kjempefint. Men akkurat da jeg tok 
fram ringen og skulle til å spørre, jeg 
tror aldri har vært så nervøs. Det var 
helt jævlig, ler han. – Men det gikk 
heldigvis veldig bra.
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Coloplast Idrettsstipend
Coloplast ønsker å bidra til at du kan være aktiv og leve 
livet slik du selv ønsker. Vi har de siste årene bidratt med 
økonomisk støtte til flere ulike idrettsarrangement, idrettslag 
og enkeltpersoner som ønsker å få muligheten til å holde på 
med idrett. Det siste året har vi sponset Oslo Rullestolrugby 
klubb, Saint Olavs Knights og sykkelløpet Handbike Battle. I 
tillegg har vi bidratt til at at Anne Cathrine Krûger fikk delta 
i OL i Rio 2016. 

For at flere enklere skulle få vite om denne muligheten har 
vi opprettet et idrettstipend. For 2016/17 delte vi ut stipend 
til 7 personer/lag. Noen av de vi har støttet i år er Lars Ivar 
Eilerås og Einar Engstad Løvøi. Vi oppfordrer deg til å søke 
på stipendet for 2017/18. Stipendet deles ut en gang per år 
og beløpet bestemmes av en jury bestående av tre personer.

Kriterier for å søke:
•  Lag eller enkeltperson
• Enkeltarrangement eller individuelle mål mot for  
 eksempel EM, VM, Paralympics. Vi støtter også bidrag til  
 kjøp av utstyr som gjør hverdagen din mer aktiv
• Du må være bruker av produkter innen stomi eller  
 kontinens hjelpemidler
• Villig til å stille opp til intervju i Assistanse bladet  
 til Coloplast

Hva skal søknaden inneholde:
• Kort presentasjon av deg selv
• Hvorfor skal nettopp du få del i Coloplast idrettsstipend
•  Kostnadsoversikt forbundet med idretten
• Gjerne bilde av deg når utøver din idrett

Søknaden merkes “Idrettsstipend” og sendes:
Coloplast Norge AS
Att: Lena Lyseggen Brenden
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo

E-post: assistanse@coloplast.com

“Jeg er glad jeg kan 
være så aktiv etter 

ulykken. Nå er 
rullestolrugby 

en viktig del av 
livet mitt” sier 

Lars Ivar Eilerås.

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no

Følg oss på Facebook 
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- Sliter du med å gå på do eller med lekkasjer? Da er du en av veldig, veldig mange. 

De som har denne utfordringen kjenner som oftest ikke til at det finnes noe som faktisk kan hjelpe, 

forteller Ragne Sletbakk, stomisykepleier i Coloplast.

Går tarmen for tregt, har du 
mye vondt. Du kan føle deg 
uvel, du kan bli slapp og kan 
også få urinveisinfeksjoner.

– I dag har vi hjelpemidler mot for-
stoppelser og lekkasjer men ikke alle 
vet at de finnes. Selv ikke fastlegene 
kan nok om dette. En annen ting er at 
de som er forstoppet og føler seg uvel 
tror at dette kommer av andre ting. 
Da kan det gå lang tid, med flere lege-
besøk og sykehusutredninger uten at 
du blir henvist til en stomisykepleier 
og får den hjelpen du trenger, sier 
Ragne Sletbakk.

Trenger jeg behandling?
– En forstoppelse er vanskelig å 
beskrive og fastlegen kjenner ikke 
nødvendigvis godt nok til dette og hva 
som kan hjelpe. Men på nettsidene 
våre har vi lagt ut en global kontinens- 
skår. Det er et skjema med ti spørsmål 
der du krysser av for hvor ofte du går 
på do, om du har lekkasjer og så videre. 
Poengsummen du får sier noe om  
alvorlighetsgraden av din forstoppelse 
og om du bør utredes. Denne skåren 
er utarbeidet på bakgrunn av en stor 
og anerkjent studie, for alt materialet 
vi bruker kommer fra anerkjente studier. 

– Hvis resultatet sier at jeg bør 
utredes, hva gjør jeg da?
– Skriv ut skjemaet og ta det med til 

fastlegen. Poengsummen din sier noe 
om ditt behov for utredning eller hjelp. 
Det finnes en behandlingsstige for 
problemer med tarmen. Først skal du 
endre kostholdet og drikke nok væske. 
Nummer to er avføringstabletter. 
Etter et par uker vet du om pillene 
hjalp deg ut av problemet eller ikke. 
Hvis du fortsatt har lekkasjer, eller 
fortsatt er forstoppet er neste steg 
irrigasjon. Hvis poengsummen frem-
deles er høy, kan fastlegen sende deg 
til utredning på en poliklinikk. Er du 
allerede utredet kan legen sende deg 
rett til en stomisykepleier.

Skulle visst dette før
Ragne har god kunnskap og erfaring 
om tarmproblemer fra sine 31 år som 
sykepleier, hvorav 25 år var på Riks-
hospitalet. Hun har tilleggsutdannelse 
både som operasjonssykepleier og 
stomisykepleier. Nå jobber hun i 
Coloplast og veileder helsepersonell i 
bruken av Peristeen analirrigasjon, 
som er en måte å tømme tarmen på 
ved hjelp av vann.
– Det beste med å jobbe i Coloplast 
er at de har en visjon om å gjøre 
brukernes hverdag enklere og bedre. 
Og med irrigasjon vet jeg virkelig at 
jeg gjør andres liv bedre. 

På Rikshospitalet begynte hun å jobbe 
med premature barn, så barnekirurgi, 
deretter ble hun operasjonssykepleier 

der hun var med og opererte mage 
og tarm på barn og voksne. 
– Det var veldig interessant. Derfor 
ble jeg stomisykepleier. En av opp-
gavene var å lære opp barn til anal- 
irrigasjon, som betyr å skylle ut tarmen. 
Når du jobber med barn er det flere 
ressurser tilgjengelig. Men jeg så at 
det var et stort behov ute blant voksne 
også, men de får ikke så mye hjelp. 

Mange vet ikke engang at irrigasjon 
finnes som et hjelpemiddel. Det gjelder 
barna også. De sier: – Dette skulle jeg 
visst om lenge før. Hvorfor har ingen 
fortalt meg dette? 
– Men det er jo fordi fastlegene ikke 
vet om at tilbudet finnes, forklarer hun.

Tabu
Ingen snakker høyt om tarmproblemer. 
Derfor sliter mange i ensomhet og 
lekkasjer og luftproblemer gjør at de 
isolerer seg fra omverdenen. 
– Jeg besøkte en MS-forening en gang 
og da introduserte de meg med at ’i 
dag skal vi snakke om noe vi ikke 
engang tør å spørre legen om’. Da 
kjente jeg det i magen, er det virkelig 
sånn? Er det så tabu? Helsevesenet er 
ikke flinke nok til å plukke opp disse 
problemene hos pasientene og 
pasientene tør ikke spørre. Noen tør 
ikke engang å si det til mannen sin. 
Mange prøver nok å tømme tarmen 
sin selv på ulike vis, for dette er så 

Sjarmen med tarmen, 
eller er det bare vondt?

Tekst av Inger Marie Spange
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skambelagt og så vondt. Det er også 
veldig vanskelig å spørre 
pasienter om dette, for de 
normaliserer det unormale. Mange 
svarer ja på om de har hatt avføring 
selv om det dreier seg om en liten 
sauelort. Det er derfor disse skår-
skjemaene er så bra å bruke.

Lekkasjer
De fleste av oss har opplevd en tynt-
flytende magesyke som 
melder sin plutselige ankomst. Skjer 
det i det offentlige rom er det ekstra 
ubehagelig. De som er forstoppet kan 
oppleve dette daglig.

– Hvorfor fører en forstoppelse til 
lekkasjer?
– Selv om tarmen er forstoppet, kan 
den tynne væsken fremdeles renne 
forbi, uten kontroll. Slike lekkasjer 
fører ofte til sosial isolasjon, siden du 
er avhengig av å ha en do i nærheten. 
Bruker du avføringsmidler, har du 
heller ikke helt kontroll på når og 
om de virker. 
– Jeg vet om de som har vært 
50 prosent sykemeldt fordi det 
begynte å lekke etter lunsj. Om ungene 
får en avføringslekkasje på skolen 
fører dette ofte til erting og stigmati-
sering. Da jeg jobbet med barna 
kunne jeg se det på kroppsspråket 
og smilene deres når de ikke lenger 
hadde lekkasjer.

Urinveisinfeksjoner
– Hvorfor kan en forstoppelse gi meg 
urinveisinfeksjon?
– At en tarm blir forstoppet er noe av 
det slemmeste som skjer med den. 
Den utvider seg og skaper problemer i 
kroppen. Den tar plassen i bekkenet 
og kan klemme på blæra. Den klemmer 
også på nerver og blodårer. Så det å 
ha tarmen tømt er veldig viktig. Går 
du mange år med dette før du får 
hjelp, blir det med tarmen på samme 
måte som en ballong som mister lufta, 
den blir slarkete og slapp. Så ikke skyv 
på dette, formaner hun.
– En forstoppelse forstyrrer også 
hvordan blæra fyller og tømmer seg. 
På ultralyd har jeg sett at den blir flat 
som ei pannekake istedenfor å være 
rund som en appelsin. I tillegg kan den 
lage en liten lomme, slik at det

blir liggende igjen urin som kan 
skape en infeksjon. Studier viser i 
alle fall at man er mindre utsatt for 
urinveisinfeksjon ved å bruke 
analirrigasjon.

Rent vann og enkel i bruk
– Hvordan bruker jeg analirrigasjon?
– Selv med førlighet i kun en arm, kan 
du bruke Peristeen. Ingenting må 
henges opp i taket eller lignende. Du 
sitter på toalettet. På gulvet ved siden 
av deg har du en vannpose som er 
koblet til en pumpe. På den sitter et 
mykt kateter med en ballong. 
Ballongen føres forsiktig inn bak før 
du blåser den opp. Når det er gjort, 
henger den fast. Så pumper du vann 
inn i tarmen. Hvor mye, avhenger av 
hva som er blitt avtalt på sykehuset. 

Når vannet er pumpet inn vrir du 
knappen over til ’tøm ballong’. Da glir
kateteret ut og du sitter kanskje i 
20 minutter mens tarmen tømmer 
seg. Det høres kanskje mye ut, men 
de som bruker analirrigasjon sparer 
inn totalt to uker sammenhengende 
toalettid i løpet av et år. Du blir så 
godt tømt at det holder i en til to dager. 

– Jeg får egentlig mer kontroll enn en 
med frisk tarm?
– Ja, men mat kan påvirke. Sterk mat 
kan gi fart og spiser du ti hveteboller 
eller drikker alt for lite går det enda 
saktere. Det å drikke for lite er en 
kardinalfeil mange gjør.

Stomisykepleier Ragne Sletbakk i Coloplast.
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– Er Peristeen kostbart?
– Kjemiske avføringsmidler er kost-
bart. Dette får du på blå resept og her 
bruker du rent vann. Det er en bedre 
og tryggere løsning.
– Jeg kan bruke vann fra springen?
– Så fremt det kan drikkes. Hvis ikke, 
koker du vannet eller bruker flaske-
vann. Dette systemet kommer i ei fin 
toalettmappe, så det er bare å pakke 
det ned i kofferten og du kan rigge det 
til over alt. 

Disse kan hjelpe
– Hvem kan gi meg oppfølging?
– I Coloplast har vi faktisk ansatt to 
sykepleiere som kan dette. De sitter 
her fra åtte til fire og de møter deg 
som ringer inn på en helt fantastisk 
måte, smiler Ragne.
– Er du usikker på om du trenger 
behandling eller føler at fastlegen ikke 
strekker til, så ring. De har også 
oversikt over hvor du kan finne hjelp i 
nærheten av der du bor, slår hun fast.
– De følger deg også opp når du skal 
ta dette i bruk hjemme. For det 
hender at man ikke husker alt de sa 
på sykehuset og så blir man usikker. 

Til å begynne med kjenner du ikke 
tarmen din godt nok. Pumper du inn 
vannet for fort, for eksempel, går det 
ikke oppover men utvider tarmen i 
stedet. Det gjør vondt. Vanligvis tar 
det mellom åtte til tolv uker før du får 
det skikkelig til. Derfor trenger alle 
oppfølging i den perioden. Studier 
viser at over sytti prosent av dem som 
får oppfølging av Coloplast fortsetter 
med dette, mens blant de som ikke 
tar imot hjelp, fortsetter bare omtrent 

30 prosent. Er det vanskelig for deg å 
snakke om dette kan du legge igjen 
en beskjed på hjemmesiden vår. 
Gevinsten i den andre enden er at du 
til slutt får kontroll.

Passer veldig mange
– Analirrigasjon passer for rundt 60 til 
70 prosent av de med tarmproblemer 
som lekkasje og forstoppelse. Men 
først må legen kartlegge deg. For det 
kan finnes grunner til at du ikke kan 
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Vil du teste deg selv med 
NBD skåren?
Du kan finne den på 
www.coloplast.no under 
produktinformasjonen om 
blære og tarm. 

Du kan gjerne ta kontakt 
med oss på telefon 
22 57 50 00 for veiledning 
og råd om Peristeen 
analirrigasjon.

bruke det, som betennelser, stråle- 
behandling eller at du er nyoperert. 
Hvis du er skikkelig forstoppet må vi 
også få ut det som ligger i tarmen før 
du begynner med anal irrigasjon. 
For avføringen er da som små steiner. 
Hvis disse får vann på seg, utvider de 
seg og strekker enda mer på en veldig 
sprengt tarm. Dette kan medføre 
smerter og ubehag. Det er derfor du 
skal inn på sykehus til opplæring, for 
det skal man utelukke.

Det sikreste på markedet
– Hvor trygt er det å bruke dette?
– Peristeen har vært på markedet i ti år 
og det er hele tiden gjort forbedringer. 
Peristeen er laget slik at du ikke kan 
gjøre feil. For eksempel sprekker 
ballongen før du klarer å pumpe den 
alt for stor. Posen er formet som en 
trekant, for på den måten ser du at 
vannivået synker og hvor fort det 
synker. Du har også kontroll på hvor 
mye vann som er ført inn i tarmen. 
Peristeen er valgt inn på nasjonalt 
anbud og den fikk ti av ti poeng. Det 
er også det eneste produktet i Norge 
som også er godkjent for barn. Det er 

en grunn til det. Så skulle jeg bruke noe 
oppi tarmen min hadde jeg ikke valgt 
et annet produkt, sier Ragne alvorlig.

Bryter en ond sirkel
– Det finnes studier som viser at det å 
skylle tarmen, eller irrigere den som vi 
sier, hjelper til med å bryte en ond 
sirkel. Forstoppelse kan oppstå av 
flere grunner; dårlig tid og stress, 
angst, vonde ting du har opplevd eller 
genetikk.  Da handler det om å måtte 
lære å leve godt med tarmen sin og 
bryte dårlige mønstre. Det kan anal- 
irrigasjon hjelpe til med, forklarer 
Ragne Sletbakk. 
– Men gruppen som trenger anal- 
irrigasjon er større enn dette. Tarm-
problemer kan komme av medfødte 
sykdommer, misdannelser og det vi 
kaller det dysfunksjonelle funksjoner, 
altså at tarmen rett og slett ikke 
fungerer. På de som har skader i 
ryggmargen, Multippel Sklerose, 
Parkinsonsyndrom, andre muskelsyk-
dommer eller har fått slag, så ser vi at 
tarmen jobber for sakte og da blir det 
til slutt en kraftig forstoppelse, lekkasje 
eller begge deler. Kvinner med 

fødselsskader og ødelagt lukkemuskel 
kan også bruke dette. 

Ta kontakt å få hjelp
– Har du et siste råd på veien?
– Ikke utsett dette. Da kan du ende 
med en stomi. Det er mange flotte 
stomisykepleiere rundt om i landet, 
men du må komme til dem, for de kan 
dessverre ikke gå ut og lete etter deg. 
Start gjerne hos oss, vi kan gi råd og 
geleide deg til riktig ekspertise.
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Monica del Val
Alder: 54 år
Bosted: Perstorp, Skåne i 
Sverige
Familie: Mann og en datter
Yrke: HR konsulent



«Hvorfor har ingen tenkt på et trekantet kateter tidligere? Jeg har mistet kateteret mitt så mange 

ganger. Det har rullet av gårde og jeg har lett etter det.

Monica de Val fikk en ryggmargs- 
skade da hun var 11 år. Hun fikk en 
blødning i ryggen, troligvis på grunn 
av medisiner hun spiste i forbindelse 
med feber og nyrebetennelse. 
Blødningen forårsaket parapares som 
igjen førte til bevegelseshemming. 
- Det er lenge siden nå, og det var 
ikke mange som forstod skaden 
dengang. På den tiden fantes det
 ikke magnetrøntgen, så ingen visste 
egentlig hva skaden innebar. Jeg 
kjente ingen på den tiden som hadde 
en lignende skade, og jeg kunne ikke 
forutse mitt liv ettersom jeg var så 
ung og heller ikke hadde andre å 
sammenligne meg med. 

Livet på gården og aktivitet er viktig
Monika lever et godt liv med mannen 
sin, en datter og to jakthunder på en 
gård fra 1700-tallet. Her har de bodd 
i 20 år. Hennes mann er skogforvalter 
i et stort område og selv jobber hun 
som HR konsulent. Monika kom i 
kontakt med RG Aktiv Rehabilitering, 
og der ble hun kjent med personer 
med lignende funksjonsnedsettelser.  
I dag jobber RG med rehabilitering, 
men da Monika var ung rekrutterte 
de personer med ryggmargsskader til 

eliteidretten. Hun lærte seg å svømme 
og kom etter hvert på elitelaget. 
I tillegg har hun ridd i mange år, og 
i det siste har hun prioritert styrke- 
trening.
- Innstillingen til ryggmargsskadde på 
70-tallet var helt annerledes enn i 
dag. Jeg ble for eksempel tilbud 
førtidspensjon i en alder av 16 år. 
Men i foreningen RG fantes det mye 
revansjlyst. Vi gikk sammen om våre 
rettigheter i samfunnet, og det tror 
jeg den dag i dag er kjempeviktig. Vi 
bet tennene sammen og kjempet, og 
det har ført mye positivt med seg, sier 
Monika. 

Praktiske løsninger
Ryggmargsskaden har gitt henne 
utfordringer med blæren, og det har 
blitt verre med årene. 
- Jeg fikk tilbud om behandling med 
Botox, og måtte jeg også starte med 
engangskateterisering. Akkurat da 
det skjedde ble det første kompakte 
kateteret, SpeediCath Compact 
kommet og det var da det ble mentalt 
mulig å starte med kateterisering. Før 
det føltes det som om jeg måtte ha 
med meg en hel ryggsekk med masse 
utstyr og at risikoen for å få bakterier 

var stor. Med SpeediCath Compact 
ble alt så mye lettere.  

Praktisk og fin design er viktig for meg
- Jeg prøvde det nyeste kateteret, 
SpeediCath Compact Eve i høst. 
Det har flere fordeler. Et gripevennlig 
håndtak med en trekantform som jeg 
enkelt kan plassere mellom fingrene. 
Hvorfor har ingen tenkt på det tidligere? 
Det er så lett å miste et kateter som 
ruller til andre siden av badet, og som 
dame liker jeg at det ser ut som et 
kosmetisk produkt. Usynlig for kolleger 
er det også, i de tilfellene jeg ikke vil 
vise andre kolleger at jeg bruker det. 
Det har gjort et travelt yrkesliv og 
hverdagen bedre for meg. 

Nettverksbygging
Jeg er med i et nettverk for kvinner i 
Malmø som har en eller annen form 
for ryggmargsskade. Vi treffes 
regelmessig og går oftest ut på en 
kafe. Det er en veldig fin gjeng å 
snakke med. Vi diskuterer alt fra jobb, 
fremkommelighet og andre utfordringer 
vi har. Det er herlig å kunne snakke 
med likesinnede som forstår din 
situasjon, forteller Monika.

Monica de Val lever et aktivt 
liv tross ryggmargsskaden

Oversatt fra RIKare Vetande av Inger Stine Anseth
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Det var ikke vi som 
fant opp kateteret, 
men det er vi som 
stadig finner det 

opp på nytt

Alle våre katetre har en ting til felles - de er designet med tanke på brukernes behov. Ved å 

engasjere oss i deres hverdag ser vi hvor viktig det er at produktutvikling og brukervennlighet 

henger sammen. Vi vet at når brukere av våre produkter får et produkt som passer godt inn i 

deres hverdag, så vil de bruke det. Dette har bidratt til at vi har satt standarden for 

kateterdesign og brukervennlighet i mer enn 15 år.
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Første klar til
 bruk kateter   

Første kompakte
kateter

Første kompakte
kateter med

integrert urinpose

Første 
triangelformede

kateter

Første kateter med 
tørr innføringshylse

og fleksibel tupp

SpeediCath Compact Set og 
SpeediCath Flex er de nyeste 
produktene i SpeediCath sortimentet. 

SpeediCath Compact Set 
– et kompakt kateter med integrert 
urinpose
SpeediCath Compact Set består av 
et kompakt kateter med en integrert 
urinpose. Settløsningen passer for de 
som ikke kateteriserer direkte i toalettet 
eller er på steder der det ikke er til-
gang til toalett. Kateteret er klar til 
bruk når du åpner pakningen. Urinen 
samles i den integrerte urinposen som 
er steril. Etter bruk tømmes posen for 
urin og legges tilbake i hylsen. Kastes i 
vanlig avfall når det passer deg.

SpeediCath Flex – med tørr 
innføringshylse og fleksibel tupp
SpeediCath Flex er utviklet for menn. 

Hver detalj gjør det enkelt. Kateteret 
har en tørr innføringshylse slik at du 
ikke berører kateteret ved innføring. 
Den fleksible tuppen gjør det enkelt å 
navigere inn i urinrøret med innførings- 
håndtaket. Du kan ta pauser under-
veis når du kateteriserer. Etter bruk 
legges kateteret tilbake i pakningen 
og kastes når det passer deg.

SpeediCath Compact Eve
SpeediCath Compact Eve er vårt 
stiligste og mest diskrete kateter til 
kvinner som er en videreutvikling av 
SpeediCath Compact og SpeediCath 
Compact Plus. Det er praktisk og 
enkelt i bruk og har et moderne design.
Fordelen med SpeediCath Compact 
Eve er at det er triangelformet for 
enklere håndtering og bedre grep. 
Det gir også en stabil plassering under 
forberedelse ved kateterisering. Enkelt 

å åpne og lukke. Du kan også koble 
til en urinpose om det er ønskelig. 
Produktet ligner en maskara og kan 
kastet i vanlig avfall etter bruk.

SpeediCath Compact for menn
SpeediCath Compact for menn har en 
unik teleskopløsning. Det er laget for 
de som ønsker en diskret løsning. Det 
har revolusjonert markedet og vunnet 
en pris for beste design. Produktet er 
enkelt å ha med seg i lommen eller 
vesken og det tar lite plass ved opp- 
bevaring. Du kan føre inn kateteret 
uten at det berøres og det er enkelt 
å kontrollere ved innføring.

Etter bruk legges det tilbake i hylsen 
og kastes ved anledning i vanlig avfall. 

SpeediCath®

- en historie om innovasjon
Vårt sortiment – ditt valg

Vi har et bredt utvalg av SpeediCath katetre
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Wings for Life 
World Run

Tekst og bilder: Lena Lyseggen Brenden
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Wings for Life World Run arrangeres i 24 land - på nøyaktig samme tidspunkt. Du velger selv hvor 

langt du ønsker å løpe, men det er en liten twist, målstreken kommer bakfra i form av en følgebil. 

Når følgebilen har tatt deg igjen, er du ute av løpet.

Wings For Life ble arrangert i 
Stavanger i mai,  og i år var det 
alpinist Henrik Kristofferen som jaget 
deltagerne med følgebilen. Ved hans 
side satt Else Kåss Furuset som 
speaker. Til slutt var det en kvinnelig 
og en mannlig vinner nasjonalt og to 
vinnere globalt. Du konkurrerer 
nemlig ikke bare mot løpere i Norge, 
men også mot løpere over hele 
verden!

Til slutt sto det igjen en mannlig og en 
kvinnelig vinner igjen nasjonalt, og to 
vinnere globalt. Du konkurrerer 
nemlig ikke bare mot løpere i Norge, 
men mot alle i hele verden!

100% av inntektene går uavkortet til 
Wings for Life Foundation. Formålet 

med løpet er å finne en kur som kan 
helbrede ryggmargsskader.

Coloplast var i år sponsor for løpet i 
Stavanger og stilte med to deltagere 
sammen med 1600 andre løpere. 
Blant de som løp i Stavanger var også 
Heidi Weng og Petter Northug. 

Det var en fin opplevelse å løpe 
gjennom Stavangers gater og ut av 
sentrum. Vi holdt følge med leder av 
LARS, Anders Nupen Hansen som 
selv er ryggmargsskadet.

Det var stort engasjement blant 
deltagere og publikum i vårsola, og vi 
synes selv vi gjorde en god innsats for 
saken. 

Vinnere i Stavanger
Dameklassen – Therese Norbø
Herreklassen – Emerson Trujillo
Dameklassen for rullestol – Guro Konstanse Frønsdal
Herreklassen for rullestol – Roar Thoen

Vi håper å se deg på start i Stavanger 6. mai 2018  
– Løp for de som ikke kan
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En Conveen løsning består av to ulike produkter- et uridom som festes på penis og en urinpose. 

Urinposen kobles til uridomet og festes på leggen eller låret. To produkter i én løsning som gir 

deg trygghet hele dagen.

Føl deg trygg hele dagen
Med Conveen Active urinpose koblet til et uridom 
kan du føle deg tørr og trygg under aktivitet. Det kan 
også brukes under badeshorts ved svømming.

Conveen løsning er:
• Et diskré alternativ til beskyttende truser og bleier
• Komfortabelt å ha på
• Enkelt å bruke, ta med seg og oppbevare

For mer informasjon om våre produkter, besøk vår 
hjemmeside www.coloplast.no. Du kan også ringe 
vår sykepleier for hjelp og veiledning på telefon 
22 57 50 00.

Velg rett størrelse uridom
• Få en gratis måleskive fra  
 Coloplast for å velge rett størrelse  
 og lengde på uridomet
• Settes på penis
• Finnes i forskjellige størrelser  
 og lengder for riktig tilpasning

Velg en urinpose
• Festes på leggen eller låret
• Flere valg av størrelser som er  
 tilpasset dine behov

Individuell tilpasning
• Uridomet kobles til en urinpose
• Urinen renner ned i urinposen
• Urinposen tømmes når det  
 passer deg

+ =

- et sikkert alternativ til  
absorberende produkter for menn

Conveen® Optima uridom og Conveen® Active urinpose

Conveen® Active urinpose  
- for deg med lettere inkontinens

Conveen® Active urinpose
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1. Integrert løsning
Posen har et integrert elastisk festebånd og en inn- 
og utløpsventil. Slangen klippes til ønsket lengde.

2. Diskré plassering
Plasseres på innsiden av det høyre låret. Urinposen 
er lite synlig under truse og shorts. 

Fordeler med Conveen Active urinpose:
• Posen buler ikke når den fylles med urin. Et 

asymmetrisk design gjør at urinen samler seg  
på innsiden av låret.

• Sitter godt festet på låret ved bevegelse og i 
aktivitet.

• Usynlig utløp, selv med shorts.

3. Kort slange 
Justerbar, kort slange sikrer en optimal tilpassing  
og diskresjon.

4. Sitter sikkert
Stoffets festesystem sikrer en behagelig påsetting 
og holder posen på plass, selv ved sportslige 
aktiviteter.

5. Posestørrelse
Liten, diskré pose med 250 ml kapasitet. Urinposen 
er laget uten PVC og ftalater.

gode grunner til å 
velge Conveen® Active5
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Produkter MED  
PVC skader miljøet
PVC er er en forkortelse for polyvinylklorid eller vinyl. 
Omtrent halvparten av all plastforbuk inneholder PVC. 
Som avfall er PVC et problem, fordi det inneholder 
store mengder klor, som kan lage andre farlige 
miljøgifter. Coloplast har flere PVC-frie produktløsninger. 
SpeediCath® katetre er en av dem. Vil du vite mer?  
Se www.coloplast.no eller ta kontakt på telefon 22 57 50 00.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. 
© Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.


