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Planlæg din rejse
Første gang, du rejser efter din operation, kan det føles en 

smule usikkert. Dette er normalt og derfor kan det være 

klogt ikke at foretage en lang rejse første gang. Derefter vil 

du føle dig mere sikker og kan nemt rejse på mange ture 

til fjerne lande.

Hvis du for nylig har gennemgået operationen, kan det 

være klogt at drøfte dine planer med din læge eller 

stomisygeplejerske. 

Husk, at hvis du under dit ophold i udlandet har været på 

et hospital, skal du meddele det, når du søger lægehjælp 

i Danmark.

PLANLÆG I GOD TID

 Lav en liste over alt hvad du behøver at have med dig

  Gennemgå din daglige stomipleje rutine for at minde dig 

selv om alt, hvad du behøver

  Beregn hvor mange poser du normalt ville bruge og tag 

ca. dobbelt så mange med. Andet klima og andre forhold 

kan medføre, at du er nødt til at skifte bandager oftere

  At have ekstra poser med giver dig mulighed for at føle 

dig mere tryg

Overvejelser for dem med kolostomi: Normalt anvender du 

sandsynligvis lukkede poser, men når du rejser væk, kan det 

være klogt at medbringe nogle tømbare poser også. Du kan 

få en mave infektion, som betyder tyndere afføring. En 

tømbar pose gør at du ikke behøver at skifte bandage så ofte.

  Det kan være praktisk at tage poser med i forskellige 

størrelser til forskellige aktiviteter. De fleste producenter 

laver poser i forskellige størrelser. Måske ønsker du at have 

en stor og rummelig pose til en lang flyvetur og en lille 

pose til at bade med. Spørg din stomisygeplejerske til råds

  Det kan være klogt at have det meste af dine stomi-

produkter samt tilbehør med i din håndbagage, så du altid 

har det lige ved hånden. For en sikkerhedsskyld bør du 

have nogle stomi materialer i din kuffert også.
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Hvis du skal til udlandet, kan det 
være rart at vide, om der er en stomi-
sygeplejerske på det sted, du besøger. 
Hvis du rejser i Danmark, er der hjælp
at hente på hospitaler og klinikker.

Bær altid en lille taske med ting i reserve.

Rejseforsikring
Efter du har besluttet, hvor du vil rejse hen, bør du 

kontrollere, at du har tilstrækkelig rejseforsikring til din 

destination. Tag kontakt til sygeforsikringen og eventuelt 

din rejseforsikring, for at få klarhed over hvad, hvor og 

hvornår de dækker.

Spørg omkring alternativer ved forskellige 

forsikringsselskaber

Spørg organisationer om støtte, råd og tips

Den offentlige rejsesygesikring

Dit gule sundhedskort dækker kun som rejsesygesikring

i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Hvis du skal på ferie i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein

og Schweiz skal du bruge det blå EU-sygesikringskort hvis

du skal til læge eller på offentligt hospital.

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og bestilles på

www.borger.dk.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel

på, hvordan du er dækket fra land til land. Du er kun sikret 

den behandling, som borgerne i det land, du besøger, selv 

modtager på offentlige behandlingssteder. Du kan derfor 

ikke forvente, at du kan modtage samme gratis behandling

som i Danmark. I flere lande koster det penge at gå til læge 

og ligge på hospitalet, og det skal du også betale, hvis du 

bliver syg – også selvom du har det blå EU-sygesikringskort.
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Hvis man vil undgå dyre læge- og hospitalsregninger, skal 

man tegne en rejseforsikring hos sit forsikringsselskab. 

En privat rejseforsikring dækker også hjemtransport, 

hvilket det blå EU-sygesikringskort ikke dækker.

Rejser man udenfor EU skal man altid  have tegnet en 

rejseforsikring hos sit forsikringsselskab.

At rejse med fly
Husk på, at IATA (International Air Transport Association) 

har regler, der forbyder optagelse af farligt gods om bord 

på flyet. Der er også begrænsninger på, hvor meget væske 

du kan medbringe i håndbagagen. Inden afrejsen bør du 

i god tid tjekke ved flyselskabet, hvilke regler der gælder. 

Saks skal holdes i kufferten, ikke i din håndbagage. 

Ved check-in, kan det være klogt at være ude i god tid, så 

du får sæde i nærheden af toilettet, hvis afstanden betyder 

noget for dig. Mange flyselskaber tilbyder mulighed for at 

bestille din plads på forhånd eller at checke ind via flysel- 

skabets hjemmeside dagen før afrejsen, så du også kan 

vælge sæde.

Flyrejser kan give dig mere luft i 
maven end normalt. Tænk over hvad 
du spiser i dagene før afrejse og 
undgå fed mad og kulsyreholdige 
drikkevarer.

Din håndbagage kan blive undersøgt i lufthavnen. Hvis du er 

et sted hvor du ikke kender sproget, kan du have dit rejsekort 

med. I den er der forklaring på forskellige europæiske sprog, 

hvorfor du har så meget stomimateriale med.
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Spørg din stomisygeplejerske, hvor du kan få fat i sådan 

et rejsekort.

Hvis du rejser på bilferie, så prøv at planlægge pauser og 

et stop på steder, der har gode toilet faciliteter. De fleste 

restauranter, cafeer og tankstationer har toiletter. Tøv ikke 

med at spørge.

Mad og drikke
Følgende råd gælder for alle rejser i udlandet:

  Vær opmærksom på, at nogle lande har begrænset adgang 

til vand

   Brug flaskevand eller kogt vand til at børste tænder i og til 

stomipleje

  Undgå fødevarer der står fremme

  Brug ikke isterninger i drinks

  Vask frugt og grøntsager i vand på flaske før du bruger det

Mavebesvær
Ændring af klima, vand eller mad kan ændre tarmfloraen 

og give maveproblemer, så forbered rejsen.

Medbring et lille apotek hvor både tabletter til at stoppe 

diarré og væskeerstatningsmidler er med. Med en kort 

tarm kan det undertiden være svært for tabletterne at blive 

absorberet. Spørg derfor efter stoppende lægemidler i 

flydende form eller tabletter, der kan smeltes under tungen.

Nogle af disse medikamenter er uden recept, andre kræver 

en recept. Diskuter med ansvarlige rådgivere om, hvad der 

passer bedst til dig og gør det i god tid.

Læs brugsvejledningen for disse lægemidler omhyggeligt 

og følg vejledningen. Hvis symptomerne ikke aftager inden 

for 24 timer, bør du søge lægehjælp. 
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Væske
Drik rigeligt med væske, når du befinder dig i et varmere 

klima og sørg for en smule salt i maden. Dette gælder 

for hele familien. Drik ofte og ha’ altid vand med dig. Husk, 

at kulsyreholdige drikkevarer kan give luft i maven.

Tegn på dehydrering er:

  Tørst

  Hovedpine

  Svaghed

  Koncentreret urin

  Let svimmelhed 

  ...eller en kombinastion af disse symptomer 

Hvis du er dehydreret, drik væskeerstatningmidler. Hvis du 

ikke har nogle med dig, kan du selv lave en væskeerstatning:

  6 strøgne teskefulde sukker

  ½ strøgen teskefuld salt

   Bland med 1 liter vand (flaskevand, hvis du er i udlandet)

  Smag til med lidt citron eller frugtsaft, det giver en mere 

behagelig smag

Blandingen bør indtages inden for 24 timer.

Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.

Husk – for meget alkohol øger 
dehydrering og kan give kvalme og 
hovedpine dagen efter – så drik 
med måde!

Opbevaring af stomiprodukter
Hvis du er i et varmt klima, bør du være opmærksom på ikke 

at lade stomibandager ligge for varmt og fugtigt. Opbevar 

materialerne i det koldeste rum.
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Bading og badetøj
Mange mennesker føler en vis nervøsitet, når de svømmer 

første gang. Man tror, at posen ikke vil sidde fast, når man

er i vandet, men det gør den. Den sidder sikkert ved både 

brusebad og badning. Det kan endda være, at pladen

er endnu sværere at tage af efter at den er blevet våd.

Hvis du skifter din bandage efter badet, kan du føle, at pladen

er meget “klistret.” Når du skal tage den af, kan det være

sejt som tyggegummi og efterlade rester på huden. Det kan 

derfor være hensigtsmæssigt at lade posen sidde for en 

stund og så tage den af.

Du kan evt. bruge en pose af mindre 
størrelse i solen og havet.
Det er helt i orden at solbade.

BADETØJ

Hvor lavt badetøj og bikinitrusser kan være afhænger af, 

hvordan din stomi er placeret.

Kvinder 

En badedragt, der har flere lag og er foret kan føles som 

en støtte og skjule posen på en diskret måde

På en stormønstret badedragt ses det mindre, hvis det 

buler ud et eller andet sted

 Hvis du foretrækker bikinier, kan høje bukser, der går over 

stomien føles bedre tilpas. Som et alternativ, kan du bære

en top, der går ned over bikinibukserne

Mange føler, at det er behageligt med en strand tunika 

eller sarong

Mænd

Hvis du vil bruge dine sædvanlige stramme badebukser, 

så er det bare fint

Badeshorts kan være en bekvem løsning, fordi de er 

løsere. Prøv at vælge et par med netfoer, som hjælper 

med at holde posen på plads

HUSK

 Ferie skal være en 
fornøjelse

 Planlæg i god tid

 Slap af og nyd turen

18094_01 Danish Going Places Advice.indd   7 02/04/2019   18:38



  
  97 42 32 33

  
post@hardam.dk

 www.hardam-shop.dk

  
kirstinehardam

  
@SaltsHealthcare

  
SaltsHealthcare

  
SaltsHealthcare

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:

® Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Products and trade marks 

of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. 

For further details, please visit www.salts.co.uk RM765614   04/19

Gode hjemmesider
FØLGENDE FIRMAER PRODUCERER BADETØJ TIL STOMIOPEREREDE:

 Comfizz:: www.hardam-shop.dk

 CUI Wear: www.cuiwear.com

 Sporty-living: www.sporty-living.dk

 Vanilla Blush: www.vblush.com

 White Rose Collection: www.white-rosecollection.co.uk

PATIENTFORENINGER DER KAN GIVE TIPS OG RÅD:

Stomiforeningen COPA

Sekretariatet

Jyllandsgade 41

4100 Ringsted

Tlf: 57673525

Mail: Sekretariatet@Copa.Dk

www.Copa.Dk

Brochuren er udgivet af Salts Healthcare, England og oversat til dansk.

TILBEHØR OG HJÆLPEMIDLER TIL STOMI

Salts Healthcare har et omfattende sortiment af stomibandager og en bred vifte af 

tilbehør, der kan være løsningen på problemer såsom lækage, hudirritation, lugt og 

klæberester.

Brochuren kan downloades fra Kirstine Hardam A/S’ hjemmeside: www.hardam-shop.dk

Colitis-Crohn Foreningen 

Nørregade 71-75 1. th. 

5000 Odense C 

Tlf: 35354882 

Mail: Info@Ccf.Dk 

www.Ccf.Dk
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