
                  

 

 
 

PRESSEMELDING 

 

Tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Stomi- og kontinenssykepleier Toril Elin Olsen ved 

Haukeland Universitetssykehus 

 

Toril Elin Olsen har i hele sin yrkeskarriere gjort en enestående innsats innen fagområdet stomi (utlagt 

tarm)- og avføringsinkontinens i Norge. Hennes glødende engasjement, utholdenhet og kamp for personer 

med tabubelagte tilstander preger hele hennes yrkeskarriere. Hun er Norges fremste sykepleiefaglige person 

på området og bidrar aktivt for å styrke kunnskapsbasert praksis og faglig forsvarlighet innen stomi- og 

inkontinenspleie.  

 

 T. Olsen ble utdannet sykepleier i 1983 og har i hele sin yrkeskarriere jobbet ved Haukeland 

universitetssjukehus (HUS). Hun startet ved Gastrokirurgisk avdeling som sykepleier og ble etter hvert 

avdelingsleder der fra 1989 til 1998.  

 I 1994 dro T. Olsen til Sahlgrenska universitetssjukehus/Universitetet i Gøteborg for å øke sin 

kompetanse og bli ‘stomiterapeut’, nå kalt stomisykepleier. Norge hadde på den tid ingen tilsvarende 

videreutdanning. 

 I 2006 tok hun hovedfag i sykepleievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hennes hovedfagsoppgave «Å 

leve med avføringsinkontinens – en kvalitativ studie» er tuftet på dybdeintervju av kvinner med 

avføringslekkasje. Gjennom denne oppgaven frontet hun et helsemessig, sosialt og hygienisk problem 

preget av stigma, og en pasientgruppe med betydelig forringet livskvalitet. 

 I 1998 etablerte hun Stomiklinikken ved HUS, og har siden hatt dette som sin hovedarbeidsplass. 

Stomiklinikken behandler både stomiopererte og inkontinente pasienter som er innlagte eller møter til 

poliklinisk time.  

 T. Olsen var med og dannet vår faggruppe: SiSK. Hun var med i interimsstyret og ble etter hvert leder i 

hele 12 år. 

 T. Olsen var initiativtaker til Videreutdanning i stomisykepleie i Norge i sammen med HUS og Norsk 

Sykepleierforbund (NSF)s Faggruppe av Sykepleiere i Stomi- og kontinensomsorg (SISK). Hun har 

siden oppstart i 1999 vært fagansvarlig for utdanningen ved Høgskolen i Bergen. Det er uteksaminert 

143 stomisykepleiere siden oppstart. 

 

 T. Olsen har gjort et pionerarbeid i å utarbeide norskspråklig faglitteratur. Ulike faghefter er nå pensum 

ved alle landets sykepleieutdanninger.  

 

 Hun har vært Norges representant i et Nordisk stomisamarbeid som utarbeidet De Nordiske Standarder 

for Stomipleie, et tredelt standardiseringsverktøy som tar for seg pre- og postoperativ informasjon, 

derunder stell av stomi og ivaretakelse av hud. Den siste tar for seg stomi og seksualliv. Disse standarder 

har vært førende og hevet kvaliteten på stomipleien i alle tre Nordiske land. 

 

 T. Olsen ledet gruppen som utarbeidet: Faglig Anbefaling for oppfølging av Stomiopererte, som gir et 

tilnærmet komplett bilde av behovet for oppfølgning av den stomiopererte etter utskrivning fra 

sykehuset. Denne er unik i norsk og internasjonal sammenheng. 

 

 T. Olsen har deltatt i utarbeidelse av Faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av 

anorektale funksjonsforstyrrelser, publisert i 2019. 



Disse retningslinjene vil kunne kvalitet sikre både utredning og behandling av avføringslekkasje og 

kronisk forstoppelse, og gi pasienter lik mulighet til anbefalt og evidensbasert pasientforløp, uavhengig 

av bosted.  

 

T. Olsens enorme arbeidskapasitet og energi ut over det å fungere i stilling som stomisykepleier har 

vedvart siden 1990-tallet. Det imponerende og slående er hennes uslitelige engasjement og varme for en 

gruppe pasienter som de færreste snakker høyt om. Hun har systematisk lett etter forbedringspotensialet i 

behandling av personer med sosialt vanskelige og tabubelagte tilstander. Dette er en faglig avgjørelse 

som krever mot, karakterstyrke og visshet om at man gjør noe riktig. Store kroppslige endringer og 

utfordringer krever spesialtilpasset veiledning og forståelse for den enkeltes behov. En forutsetning er 

bred faglig kompetanse og løsningsrettet sykepleie. Dette har T. Olsen rikelig av, og hennes unike 

personlighet og væremåte har hjulpet mange pasienter til bedre liv.  

 

 

Medaljen deles ut i regi av arbeidsgiver Haukeland Universitetssjukehus 29.oktober 2020. 

 

 
 

 

 

Kontaktpersoner: 

Lene Lønnheim: Lene.lonnheim@helse-bergen.no  tlf: 55972965 

Jannike Mohn : jannike.mohn@helse-bergen.no      tlf: 91719154 
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