
Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people 
who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, 
continence care, wound and skin care and urology care. We operate globally and employ more than 10,000 employees. 
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«Sjef i eget liv. Hvordan kan man ta ansvar for  

egne holdninger, følelser og adferd?» 

 

 
 
 
 

 

 
 
Coloplast har gleden av å invitere helsepersonell og deg som 
bruker til en inspirerende kveld med den kjente foredragsholderen 
Ingvard Wilhelmsen, Professor Emeritus ved Universitetet i Bergen 
og spesialist i indremedisin, psykiatri og fordøyelsessykdommer. 
Wilhelmsen driver også Norges eneste hypokonderklinikk i Bergen. 
Wilhelmsen har skrevet flere bøker;  
«Livet er et usikkert prosjekt," "Sjef i eget liv," "Kongen anbefaler» 
og «Det er ikke mer synd på deg enn andre.» 

    
Coloplast Norge AS er som leverandør av stomi- og 
kontinensutstyr opptatt av å utvikle de beste løsningene til deg som 
bruker våre produkter, og for helsepersonell som sørger for 
opplæringen av pasienter. Vi gleder oss til å vise deg våre nyheter 
og presentere Coloplast sin service. Deretter får du et inspirerende 
og humørfylt foredrag med Ingvard Wilhelmsen som du sent vil 
glemme. 
 
Program: 
Kl. 17.00 -18.00 Registrering, utstilling og servering 
Kl. 18.00 -18.30 Velkommen og presentasjon av Coloplast 
Kl. 18.30 - 20.15 Ingvard Wilhelmsen 
Kl. 20.15 - 20.30 Avslutning 
 
Sted og dato: 
Stavanger    08. mai kl. 17.00-20.30 Scandic City Hotell 
Ålesund  23. mai kl. 17.00-20.30 Scandic Parken Hotel 
Tromsø  30. mai kl. 17.00–20.30 Scandic Ishavshotell  
 
Temakvelden er gratis og det er begrenset med plasser. 
Påmeldingsfrist 14 dager før arrangementet.  
Meld deg på ved å bruke følgende link: 
http://www.etouches.com/228503 
 
Velkommen! 
Coloplast Norge AS 
Telefon 22 57 50 00 
assistanse@coloplast.com 
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