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Gode råd til dig som har
en ileostomi
Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har
en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure
er en vejledning, som kan være nyttig for dem, der har
en ileostomi.
Under operationen er tyktarmen fjernet eller blevet frakoblet.
Tyktarmens vigtigste funktion er at absorbere væske. Da den
er fjernet, vil afføringen fra din ileostomi have en blødere og
tyndere konsistens end almindelig afføring.
Det er vigtigt at spise en varieret kost:
Spis frugt og grønt hver dag
Spis kost med højt proteinindhold, såsom kød, fisk, æg,
ost, mælk og yoghurt
Spis mad med kulhydrater som brød, kartofler, pasta, ris
og morgenmadsprodukter
Spis mejeriprodukter to eller tre gange om dagen, fordi
de er rige på calcium – Vælg produkter med lavere
fedtindhold som et sundere alternativ

Tyktarmen

Tyktarmen fjernet
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GENERELLE RÅD
1	Mange føler, at mindre og hyppigere måltider er bedre
for maven. Mange forsøger også at undgå, at spise sent
om aftenen. Spis regelmæssigt (mindst tre måltider
om dagen), fordi det giver en mere jævn tarmfunktion
og kan resultere i mindre luft i maven.
2	Tyg maden godt og spis langsomt – det hjælper på
fordøjelsen.
3	Spis en varieret kost. Prøv at eksperimentere med nye
fødevarer i små mængder, der gradvis kan øges. Hvis
noget ikke føles godt, stop og afprøv en lille mængde
igen efter et par uger.
4	En del oplever problemer med at tåle fed mad, som for
eksempel, fløde, kage, ost og chokolade. Som alternativ
kan man prøve produkter med lavt fedtindhold i stedet.
5	Drik rigeligt, ca. 2 liter om dagen. Kaffe og te kan indgå i
dette, men den vigtigste væskeindtagelse bør være vand.
6	Brug lidt mere salt på maden. Du taber mere salt end
tidligere.
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Dette kan du eventuelt opleve,
når du har en ileostomi
LUFT I MAVEN
Mad og drikkevarer, der kan forårsage luft i maven –
hvidkål, bønner, linser, blomkål, fedtholdig mad, spirer,
krydret mad, løg, æg, kulsyreholdige drikkevarer og øl.
Andre ting, der kan forårsage luft i maven – tyggegummi,
spise med munden åben, spise uregelmæssigt, rygning,
samt drikke gennem et sugerør.
Tips:
S
 pis regelmæssigt og undgå for lang tid mellem måltiderne
Tyg maden med lukket mund
Undgå drikke, der er rige på kulsyre
Brug ikke sugerør
Spis yoghurt eller andre varer med levende bakteriekulturer
Hvis du spiser rødbeder, kan det farve din afføring
LUGTE
Mulige årsager – fisk, æg, kogte bønner, løg, kål, hvidløg,
asparges og grønne grøntsager.
Tips:
Yogurt eller drikkevarer med levende bakteriekultur.
T
 ykmælk.
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TYND AFFØRING
Mulige årsager – alkohol, kål, chokolade, frisk frugt (dog
ikke bananer), grønne grøntsager, svesker, nødder, fed
mad, konserverede frugter, meget krydret mad, sorbitol
(sødemiddel) og visse former for medicin.
Tips:
Overmoden banan

Pasta

Ost

Kogt ris

Æblemos

Medicin til tynd afføring (fås uden recept på apotekerne)
Tal med din stomisygeplejerske, hvis du har problemer med
luft i maven, lugt eller tynd afføring. Der findes tilbehørsprodukter, der kan løse dine problemer.
FORSTOPPELSE
Nogle fødevarer kan svulme op i tarmen og forårsage helt
eller delvis stop. Du vil bemærke, at der vil være mindre eller
ingen afføring eller at der kommer større mængder vandtynd
væske. Det kan også gøre ondt i maven. Kontakt din læge,
hvis dette opstår.
Fødevarer, der kan forårsage forstoppelse er – nødder,
selleri, kokos, champignon, majskerner, tørret frugt, skaller
af frisk frugt, korn, trævlet frugt og grøntsager såsom citrusfrugter, ananas, rabarber, asparges, broccolistilke og porre.
Hvis du spiser det, så husk at spise langsomt, tygge godt og
drikke rigeligt.
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ØGET FLOW PASSAGE
Hvis du får en maveinfektion eller øget output af andre
grunde, er det vigtigt at kompensere for væske og salt tab
med henblik på at mindske risikoen for dehydrering.
Husk at ophold i varme klimaer eller hård træning også
kan føre til dehydrering. Drik rigeligt med vand og kom lidt
ekstra salt på maden.
Tips:
Væsker optages bedre med lidt salt
Salt chips eller kiks indtaget med lidt væske kan være
en god ide
Færdige produkter til at genetablere væskebalancen,
kan også købes på apoteket
Hvis du har brug for medicin til at stoppe diarré, så husk at
tage tabletter i stedet for kapsler, fordi kapsler er vanskelige
at nedbryde i tyndtarmen.
Hvis du har spørgsmål om din kost, bedes du kontakte
en diætist eller tale med din stomisygeplejerske.
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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
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