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Sex og samliv
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Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd
og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer,
herunder:
Sygdom

Psykologi

Kultur, religion og tro

Miljø- og livsstil

Fysiske barrierer

Betingelser

Forberedelse til operation
Kirurgiske indgreb kan udfordre vores seksualitet, kropsopfattelse og selvværd og det er vigtigt at tale om det, før
du skal opereres og får en stomi. At tale om det på så tidligt
et tidspunkt som muligt, kan være beroligende, lærerigt
og opmuntrende.
For at lette behandling og tilpasning, kan du overveje
følgende:
Hvilken type af kirurgi, du gennemgår
Hvorfor skal du opereres
Sygdommens proces og prognose
Om stomien er midlertidig eller permanent
Om operation er planlagt eller akut
Alder og livsstil
Eksisterende relationer og familie
Arbejde eller skoleforhold og fritidsinteresser
Seksuel orientering
Kroppens form og stomiens placering
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Efter operationen
Selv hvis du har fuld opbakning fra dine omgivelser, kan
den første tid lige efter operationen føles svær. Du kan føle
dig anderledes og udstødt. Du kan også føle dig trist, fordi
du har mistet en kropsdel, føle man er unormal, fordi man
ikke længere har kontrol, og du kan føle bekymring for,
at det måske lugter. Du kan også føle bekymring for at din
partner og venner vil tage afstand og du kan have tanker
omkring, at man ikke længere kan være i stand til at have et
normalt sexliv.
Alt dette er helt normale tanker og bekymringer og du bør
ikke tøve med at tale med din stomisygeplejerske eller andre
behandlere om dette.

Husk – du er den samme person,
som du var før operationen. Måske vil
du være stærkere – det afhænger
naturligvis af, hvorfor du har fået en
operation.
Genoptræning efter operationen går i faser og hver enkelt
skal tage hensyn til deres individuelle forhold og deres
personlighed.
Det er vigtigt at føle sig tryg, sikker og samtidig have pålideligheden af den bandage du bruger under seksuel
aktivitet. Vær tålmodig med dig selv, prøv ting af og hold
alt kommunikation åben med din partner.
Du ønsker måske at lade din partner se, hvordan din
stomipleje foregår – det øger samhørigheden og forståelsen.
Prøv også at forstå, hvordan din partner tænker og føler
om dette.
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Ved samtale om, hvordan sex fungerer efter stomioperation,
kan de mest almindelige spørgsmål og svar være et godt
grundlag:
SPØRGSMÅL: Hvor hurtigt efter operationen kan jeg
have samleje?
SVAR: Tag dig tid til at restituere og føle dig stærk nok. Du vil
både føle dig mere tryg og bedre tilpas. Bekræft
intimitet med berøring, knus og kys. Husk – intimitet
behøver ikke at være samleje. Prøv at eksperimentere
jer frem med forskellige stillinger og positioner, så du
føler dig godt tilpas.
SPØRGSMÅL: Hvordan kan jeg skjule stomiposen når jeg
er intim med min partner?
SVAR:Du behøver ikke skjule din stomipose. Hvis du vil og
det er muligt, kan du bruge en lille pose, der ofte føles
mere diskret. Du kan også bruge flot lingeri. Brug din
fantasi og vær opfindsom hvis du er tryg ved det.
At have en god stemning kan undertiden være endnu
vigtigere. Hvis du har tynd afføring, kan det være
praktisk at bruge en superabsorberende gelpose i
stomiposen, der gør indholdet mere fast. Selvfølgelig
er det klogt at tømme eller tage en ny pose på, før
seksuel aktivitet.
SPØRGSMÅL: Vil stomibandagen være synlig under mit tøj?
SVAR:Nej. De fleste mennesker kan fortsætte med at bruge
samme type tøj som før. Det kan være klogt at tømme/
skifte posen jævnligt, gør det altid, før du går ud og
lige før sengetid. De fleste stomiposer har indbygget
filter, der gør, at posen ikke fyldes med luft. Hvis du
oplever problemer med lugt, findes der løsninger for
det også.
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SPØRGSMÅL: Hvornår skal jeg fortælle en eventuel
fremtidig partner, at jeg har stomi?
SVAR: Det gør du, når det føles rigtigt for dig og før du
starter intimt samvær. Lær at kende den pågældende
person først og man behøver ikke at skynde sig med
intimt samvær. Frygten for at blive afvist skyldes ikke
altid din stomi. At blive afvist påvirker alle og det vil
altid gøre ondt.
SPØRGSMÅL: Hvordan skal jeg forholde mig med
prævention?
SVAR: Hvis du er kvinde, bør du fortælle din læge, at du har
en stomi og hvilken type. Hvis du har en ileostomi,
kan du ikke være helt sikker med p-piller. Hvis du har
stort output fra stomien eller maveinfektion kan det
være nødvendigt med beskyttelse som pessar og/
eller kondom. En spiral kan også være en mulighed.
SPØRGSMÅL: Kan jeg blive gravid, hvis jeg har en stomi?
SVAR:Ja, du kan gå igennem en normal graviditet med en
stomi. Bare husk, at det kan være nødvendigt at ændre
hullet i klæberen på stomibandagen, når maven vokser.
SPØRGSMÅL: Vil operationen påvirke min seksuelle
funktion?
SVAR Det afhænger af typen af operation, du gennemgår.
Tal med din stomisygeplejerske eller kirurg, der kan
forklare dig din situation. Husk at være tålmodig – prøv
at slappe af og ikke blive stresset. Hvis der opstår
problemer, er det som regel forbigående og man kan
altid søge råd og hjælp. Mænd kan opleve problemer
med erektion. Kvinder kan opleve tørhed og ubehag
ved penetration. Glidecreme kan være en løsning til
tørhed. Hvis problemet fortsætter, kan du altid
henvende dig til din stomisygeplejerske eller læge,
som kan hjælpe dig eller henvise dig til en specialist.
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Livet med en stomi
En stomioperation kan være noget, der forbedrer livet og
sådan er det ofte, men du kan stadig gå igennem perioder
med manglende selvværd. Hvis der er noget, du ikke føler
dig tryg ved, så sørg for at tale med din stomisygeplejerske
eller andre behandlere. Deltag i støttegrupper og søg
oplysninger via møder eller via internettet. På denne måde
kan du holde dig ajour.
Glem ikke – det er godt at tale om tingene! Du opdager,
at du ikke er alene og del dine bekymringer med en anden,
det kan ofte være nok til at løse problemet.
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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

Colitis-Crohn Foreningen

Sekretariatet

Nørregade 71-75 1. th.

Jyllandsgade 41

5000 Odense C

4100 Ringsted

Tlf: 35354882

Tlf: 57673525

Mail: Info@Ccf.Dk

Mail: Sekretariatet@Copa.Dk

www.Ccf.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

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:
	
97 42 32 33

@SaltsHealthcare

post@hardam.dk

SaltsHealthcare

www.hardam-shop.dk

SaltsHealthcare

kirstinehardam
® 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
RM765616 04/19
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