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Tips og råd om motion og 
livsstil efter en stomioperation
Efter operation, er målet at forsøge at genoptage en 

normal og sund livsstil. En normal genoptræningsperiode 

er omkring tre måneder, men kan variere for den enkelte. 

Derefter bør du være i stand til at vende tilbage til de 

aktiviteter, som du brugte din tid på forud for operationen. 

Selvfølgelig afhænger det af både årsagen til operationen 

og typen af indgreb.

EEFTER OPERATIONEN

Det er normalt at føle sig træt, den første tid derhjemme. 

Lyt til din krop og hvil efter behov. En middagslur eller bare 

at sidde og hvile en stund betyder meget.

Forskellige typer af aktiviteter 
og træning

LØFT

  Du bør undgå tunge løft, de første tre måneder efter 

operationen

  Aktivitetsniveauet øges gradvist. Huslige pligter såsom 

strygning kan gøres siddende i begyndelsen

 Du må ikke strække dig til de øverste hylder

 Træk møbler i stedet for at løfte dem

  Undgå at bære tunge poser med mad, del det gerne 

op i 2 poser, for at fordele vægten

 Løft ikke noget tungere end ca. 5 kg i de første uger

  Hvis du skal løfte, så husk at bøje knæene og løfte tæt 

til kroppen

  Hvis du regelmæssigt er nødt til at løfte og bære, bør 

du overveje at bruge et støttebælte 
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MAVEMUSKLERNE 

Som et resultat af operationen, er dine mavemuskler 

svækket. Det er vigtigt at fortsætte med de øvelser, som 

fysioterapeuten har vist dig på hospitalet.

Øvelser, der er gode for mavemuskler, som kan være egnet 

for alle aldre findes i Tai-Chi, Yoga og Pilates.

Du er velkommen til at konsultere din læge eller stomi-

sygeplejerske om hvilke øvelser, der er rigtige for dig.

Stop altid straks, hvis du får smerter!

GÅTURE

Gåture er en glimrende form for motion. Start med korte ture 

og forøg længden gradvist. Bliv ikke fristet til at gå for langt 

i starten. Når du har fået opbygget konditionen igen, kan det 

være en fin målsætning, at forsøge at gå 30 minutter hver 

dag. Det hjælper også til at styrke dine mavemuskler.

KØRSEL

Din tilstand og din medicin kan påvirke din evne til at køre 

bil. Kontakt din læge eller stomisygeplejerske, for at høre 

hvornår det er hensigtsmæssigt du begynder at køre bil igen.

Du kan stadig bruge sikkerhedssele og hvis den sidder på 

den rigtige måde, bør den ikke skade din stomi.

Hvis du finder det ubehageligt at sikkerhedsselen sidder hen 

over din stomi, kan du bruge en pude eller et stomiskjold til 

at sætte over stomien.
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HAVEARBEJDE 

I løbet af de første tre måneder efter operationen, bør du 

undgå det hårde arbejde med f.eks. at grave dybe huller 

og skubbe en plæneklipper. Det er en god ide, at sidde på 

knæ, når du fjerner ukrudt. Det kan være hensigtsmæssigt 

at bære et støttebælte ved denne type aktivitet.

SVØMNING

Svømning er en glimrende form for motion, du motionerer 

hele din krop. Enhver form for motion i vand er skånsom 

og effektiv. Vandgymnastik kan være en mulighed, når du 

får kræfterne igen.

Der er ingen grund til bekymring med hensyn til badetøj, 

men husk at høj talje er normalt mere komfortabel. 

En stormønstret badedragt eller flæser, sløjfer, bælter eller 

lignende på din badedragt kan medvirke til, at posen ikke 

ses så nemt af andre.

Som et alternativ, kan kolostomi-
opererede bruge en stoma cap – 
mini cap, eller en lille/mini pose 
ved svømning eller strandture.
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EKSTREM SPORT

Du ønsker måske at udfordre dig med lidt hårdere sport 

og det er normalt ikke noget problem. Kontakt din stomi-

sygeplejerske. Det kan være, at du skal bruge en form for 

beskyttelse over stomien, hvis du dyrker kampsport eller 

anden form for hård motion.

Husk at det er vigtigt at drikke rigeligt 
med vand, når du træner hårdt.

AT VENDE TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET

Hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet 

afhænger af, hvilken type job du har. Muligvis kan du 

begynde at arbejde på deltid. Diskuter din arbejdssituation 

med din læge, hvis arbejdet består af tunge løft. Du bør 

måske også anvende et støttebælte, når du arbejder. Fortæl 

det til din arbejdsgiver, så de kan give dig nogle lettere 

arbejdsopgaver i begyndelsen.

Hvis du har yderligere spørgsmål 
med hensyn til at vende tilbage 
til normal fysisk aktivitet, kan du 
kontakte din stomisygeplejerske.
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For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:
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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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