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Værdifuld information før og efter din operation



Hej

Nu da du har fået at vide, du skal have en kolostomi, 

ileostomi eller urostomi, er denne brochure beregnet til 

at hjælpe dig med at forstå hvorfor og hvad du kan 

forvente at der skal ske. Hvis du har spørgsmål, som 

ikke er besvaret i denne vejledning, kan du kontakte 

din stomisygeplejerske.
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Kolostomi: Fordøjelsessystemet

Hver gang du spiser eller drikker, passerer maden via en 

kanal (spiserøret) ned i mavesækken. Når det er i maven, er 

det i mindre stykker og mavesyren begynder at nedbryde det.

Indholdet fra mavesækken flyttes derefter ned i tyndtarmen 

(ileum). Det er her, at fordøjelsen opstår og din krop optager

næringsstoffer, som den skal bruge for at give dig energi, 

vækst og opbygge nye celler.

Når fordøjelsen er færdig, efterlades alt affald tilbage. 

Dette går så videre ned i tyktarmen (colon) hvor din krop 

absorberer mere væske, så affaldet får en mere fast konsistens.

Dette affald passerer videre ned i din endetarm og tømmes

ud af kroppen, via din anus som afføring.

Fordøjelsessystemet

Maven

Tyktarmen (colon)

Tyndtarmen

Endetarm (Rectum)

Endetarmsåbning (Anus)



Hvad er en kolostomi?

En del af din tarm skal fjernes og din kirurg eller 

stomisygeplejerske vil forklare hvorfor. Under operationen

vil din tyktarm (colon) blive ført ud gennem et hul på din 

mave og danne en stomi (stomi betyder åbning). Dette vil 

betyde at din afføring og luft vil passere fra din krop og ud 

af din stomi.

En kolostomi er normalt placeret på venstre side af maven.

Før operationen vil din stomisygeplejerske afmærke hvor din 

stomi bør være, for at guide kirurgen. Det vil være i en 

position hvor du kan se den, så du let kan skifte dine 

stomiposer. Det er dog ikke altid muligt at placere stomien i 

den nøjagtige position, som din stomisygeplejerske har 

markeret.

Efter operationen vil du bemærke, at du ikke har nogen

kontrol over, hvornår du skal af med afføring eller luft. Dette 

vil ske automatisk og vil ende i stomiposen.

For at opnå større kontrol over tarmtømningen, kan mange 

med kolostomi lære at irrigere. Irrigation betyder regelmæssig 

skylning af tarmen med vand (ca. hver anden dag).

Hvordan vil stomien se ud og føles?

Tarmen som føres ud, krænges rundt og sys fast mod huden.

Din stomi vil se ud lidt ligesom indersiden af munden og

den vil være blød at røre ved. Den vil være rosa-rød i farven 

og den bør være fugtig. Stomien står normalt lidt ud fra 

maven, men kan indimellem også være i hudniveau. 

Der er ingen følelse i stomien og det gør ikke ondt. Den er

lidt hævet i starten og vil tage et par uger til at mindske i 

størrelse. Der vil være små sting rundt i kanten af stomien 

som normalt opløses eller fjernes af hospitalet.

Du har ingen følelse i stomien
og den gør ikke ondt.
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Hvorfor får jeg en kolostomi?

Der findes forskellige årsager til, at man får en stomi. 

Årsagen til din operation, forklarer din læge eller 

stomisygeplejerske. En kolostomi kan være permanent eller 

midlertidig.

Kolostomi (permanent)

En stomi får man når en del af tyktarmen (colon)

og / eller endetarmen bliver fjernet. Den resterende tyktarm 

er ført ud til overfladen af bugvægen som en stomi.

Kolostomi (midlertidlig)

En kolostomi kan være midlertidig. Hvis en midlertidig 

kolostomi er skabt, er det normalt, fordi en syg sektion

af tarmen fjernes og derefter tillader heling efter indgrebet.

Kolostomi

Tyktarm

Kolostomi

Endetarm

Anus

Stomi
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Loop-kolostomi  

En stomi kan man få på forskellige dele af tyktarmen og af 

forskellige årsager. En loop stomi er når en loop af tarmen 

trækkes frem. Loopen deles og 2 stomiåbninger opstår, en 

del som der kommer afføring fra og en del som leder ned til 

det afkoblede stykke tarm.

Din operation

Din stomisygeplejerske vil vise dig på nedenstående billede, 

hvilken del(e) af din tarm der vil blive fjernet ved din operation. 
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En kolostomi-pose på maven

Efter operationen skal du bære en stomipose på maven til

at opsamle din afføring. Umiddelbart efter operationen vil 

du opleve, at afføringen fra din stomi kan være mere tynd 

og flydende end normalt, men efter et stykke tid vil 

afføringen blive mere fast. Det kan så skifte igen, afhængigt

af din kost eller yderligere behandling, herunder kemoterapi

eller strålebehandling.

Der findes mange forskellige stomibandager. De poser der

vises på næste side er beregnet til at klæbe direkte på 

maven. De er diskrete at bære under tøjet. 

Kolostomiposer har normalt kulfiltre, som tillader luften at 

passere fra posen gradvist og som filtrerer lugte.

Stomiposer er vandtætte, så du kan vælge at bade eller tage 

brusebad med den på. Det er op til dig.

Der findes et stort udvalg af
forskellige stomibandager.

Vågne op efter operationen

Når du vågner op efter operationen, vil du have en 

stomipose på maven. Det kan være en klar pose, eller en 

pose med delt forside, så din stomisygeplejerske nemt kan 

tjekke din stomi. Din stomi kan være hævet i første omgang, 

men den vil reducere i størrelse i løbet af de næste par uger.

Det kan ske at du har drop og slanger tilkoblet til kroppen, 

men der er ingen grund til at være bange - det er helt 

normalt. Det er også muligt, at du kan have en stomistav, der 

går under stomien. Dette er en understøttende stav som 

holder stomien på plads de første par dage. Dette samt drop 

og slanger, vil blive fjernet, når det er hensigtsmæssigt.

Du vil føle dig træt efter operationen. Det er muligt, at du vil

opleve en række følelser i tiden efter operationen, som vil 

variere forskelligt fra person til person. Husk at det kan tage 

tid at komme sig både fysisk og psykisk.
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Hvornår vil min stomi begynde at fungere?

Din stomi vil normalt begynde at fungere inden for et par 

dage efter din operation. Din afføring vil være tynd og det 

kan være stærkt ildelugtende de første gange. Du vil 

opdage, at din stomi producerer støjende luft, men alt dette 

er normalt og kan forventes.

Din afføring bliver fastere, når du begynder at spise en 

afbalanceret kost og støjende luft vil aftage.

Hvis din endetarm ikke er blevet fjernet, kan du stadig føle 

trang til at gå på toilettet på normal vis. Sidder du på 

toilettet kan der komme lidt slim eller luft.

Din stomi vil normalt
begynde at fungere inden 
for et par dage efter din 
operation.

Hvilken type pose skal jeg anvende?

Direkte efter operationen vil du bære en stomipose, der er 

klar eller har delt forside. Stomisygeplejerskerne vil være en 

god støtte i oplæring og pleje af stomien. 

De første poser vil være tømbare. Indholdet kan tømmes ud 

af posen, uden at fjerne posen fra maven. Men når din 

afføring er blevet fast, til en konsistens der ligner det du 

havde før din operation, kan du skifte til en lukket pose. De 

fleste der har en kolostomi bruger en lukket pose.
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Skift af stomiposen

Oplæring kan påbegyndes allerede inden operationen, med 

en kunstig stomi. Plejepersonalet støtter dig i stomiplejen 

direkte efter operationen og i hjemmet tilpasser du en rutine 

der passer til dig. Det er en god ide at holde denne rutine så 

simpelt som muligt. Din stomi vil arbejde på forskellige 

tidspunkter af dagen f. eks vil den være aktiv kort tid efter et 

måltid. Du vil lære ikke at vælge et aktivt tidspunkt at skifte 

din pose i. Vælg i stedet et tidspunkt, hvor din stomi vil være 

relativt inaktiv. Det kan være først på morgenen.

Sørg for at du har alt ved hånden, før du begynder at skifte

din pose:

En ny stomipose (og en plade hvis du anvender 2 dels-bandage)

Lunkent vandSaks og skabelon (hvis påkrævet)

AffaldsposeTør gaze eller lignende

Efter et stykke tid  
udvikler du en rutine
som passer dig.

Klargørelse af din nye pose

Klip hul i stomiklæberen med en buet saks. Det er meget 

vigtigt, at dette hul passer omkring stomien, for at forebygge 

risikoen for udsivning og herved irriteret hud. Din 

stomisygeplejerske vil vise dig, hvordan du gør dette så hullet 

passer til din stomi. Kontroller jævnligt stomiens størrelse og 

juster hullet i stomiposen hvis nødvendigt. Når stomien har 

nået sin endelige størrelse, kan de fleste stomibandager fås 

med forudstandsede huller, der passer til stomien.
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Fjernelse af brugt pose 
Fjern pladen forsigtigt, træk oppefra og ned. Støt huden på 

maven med den ene hånd. Læg den brugte stomipose i en 

affaldspose, som smides i skraldespanden. Brug tørre gaze 

stykker eller lignende og lunkent vand til at rense rundt om stomien.

Ny pose
Sørg for at huden er helt tør, før der påsættes en ny pose.  Fjern 

beskyttelsesfilmen fra klæberen.  Fold posen på midten, placer 

derefter hullet omkring stomien og tryk posen fast nedefra og op 

med fingrene.  Sørg for at posens overdel trykkes fast mod 

huden. Afslut gerne med et varmende tryk for bedre vedhæftning.
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Hvor ofte skal jeg skifte min pose?

Posen skal skiftes, når du føler at den er fuld.

Dette vil afhænge af, hvor ofte du tømmer din tarm, men  

forventes at blive mellem en og tre gange om dagen.

Bortskaffelse af brugte poser

Stomiposer kommes i små plast poser og bortskaffes som 

almindeligt affald. En stomipose må ikke skylles ud i toilettet, 

da det kan forårsage stop i afløbet.

Dette gælder dog ikke for poser der anses for ”udskylbare”.

Typer af stomiposer
Der er to hovedtyper af stomiposer:

En-dels

Denne pose klæbes direkte på huden. Pladen/klæberen er allerede svejset til posen.

To-dels

Posen er adskilt fra den selvklæbende plade, hvilket betyder at du ikke behøver at fjerne 

pladen, hver gang du skifter din pose. Posen er fastgjort på pladen enten ved at klikke den 

på, eller klæbe de to dele sammen. Både en-dels og to-dels bandager findes i flere størrelser, 

både hulstørrelser og posestørrelser. Stofbeklædningen på posen 

kaldes ” non-woven”. Det er blød mod huden og modvirker at 

det bliver varmt og svedigt under posen. Der findes et bredt 

udvalg af poser med delt forside, hvilket giver mulighed for 

inspektion af stomien og dels til brug for montering af ny bandage. 

Før du forlader hospitalet, vil stomisygeplejersken  

rådgive dig i de forskellige typer af poser der er til 

rådighed og i, hvordan du kan få dine leverancer.
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En-dels pose

To-dels pose
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Ileostomi: Fordøjelsessystemet

Hver gang du spiser eller drikker, passerer maden via en 

kanal (spiserøret) ned i mavesækken. Når det er i maven er 

det i mindre stykker og mavesyren begynder at nedbryde det.

Maveindholdet flyttes derefter ned i tyndtarmen (ileum).

Det er her, at fordøjelsen opstår og din krop optager

næringsstoffer, som den skal bruge for at give dig energi, 

vækst og opbygge nye celler.

Når fordøjelsen er færdig, efterlades alt affald tilbage. 

Dette går så videre ned i tyktarmen (colon), hvor din krop 

absorberer mere væske, så affaldet får en mere fast 

konsistens. Dette affald passerer videre ned i endetarm  

og tømmes ud af kroppen, via din anus som afføring.

Fordøjelsessystemet

Maven

Tyktarmen (colon)

Tyndtarmen

Endetarm(Rectum)

Endetarmsåbning(Anus)
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Hvad er en ileostomi?

En del af din tarm skal fjernes og din kirurg eller 

stomisygeplejerske vil forklare hvorfor. Under operationen

vil din tyndtarm blive udledt til overfladen af din mave og 

danne en stomi (stomi betyder åbning). Dette vil betyde at 

din afføring og luft vil passere fra din krop og ud af din stomi.

En ileostomi placeres normalt på højre side af maven, men

i nogle tilfælde kan den laves på venstre side.

Før operationen vil din stomisygeplejerske afmærke, hvor

din stomi bør være, for at guide kirurgen. Det vil være i en 

position, hvor du kan se den, så du let kan skifte dine

stomiposer. Det er dog ikke altid muligt, at placere stomien 

i den nøjagtige position, som din stomisygeplejerske har 

markeret.

Efter operationen vil du bemærke, at du ikke har nogen

kontrol over, hvornår du skal af med afføring eller luft. Dette 

vil ske automatisk og vil ende i stomiposen.

Hvordan vil stomien se ud og føles?

Tarmen som føres ud, krænges rundt og sys fast mod huden.

Din stomi vil se ud lidt ligesom indersiden af munden og den 

vil være blød at røre ved. Den vil være rosa-rød i farven og

den bør være fugtig. Stomien står normalt lidt ud fra maven,

men kan indimellem også være i hudniveau. 

Der er ingen følelse i stomien og den gør ikke ondt. Den er

lidt hævet i starten og vil tage et par uger til at mindske i 

størrelse. Der vil være små sting rundt i kanten af stomien 

som normalt opløses eller fjernes af hospitalet.

Du har ingen følelse 
i stomien og den gør 
ikke ondt.
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Hvorfor får jeg en ileostomi?

Der findes forskellige årsager til at man får en stomi. 

Årsagen til din operation, forklarer din læge eller 

stomisygeplejerske. En ileostomi kan være permanent eller 

midlertidig.

Ileostomi (permanent)

Tyktarmen er fjernet og tyndtarmen lægges ud på bugen 

som en ileostomi.

Din operation kan være 
nødvendig at udføre
af forskellige årsager.

Ileostomi

Tyktarm

Tyndtarm

Endetarm

Anus

Stomi Ileostomi
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Loop ileostomi

En loop ileostomi er normalt lavet for at beskytte en del af 

tarmen efter et kirurgisk indgreb. Dette er for at tillade heling 

af tarmen, efter en del af den er blevet fjernet på grund af, 

at den er syg eller blokeret. En loop ileostomi er når en loop 

af tarmen trækkes frem. Loopen deles og 2 stomiåbninger 

opstår, en del som der kommer afføring fra og en del som 

leder ned til det afkoblede stykke tarm.

Din operation

Din stomisygeplejerske vil vise dig på nedenstående billede, 

hvilken del(e) af din tarm, der vil blive fjernet ved din operation.

Loop ileostomiFordøjelsessystemet
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En ileostomi- pose på maven

Efter operationen skal du bære en stomipose til din afføring. 

Umiddelbart efter operationen vil du opleve, at afføringen 

fra din stomi kan være mere flydende end normalt. Men efter 

et stykke tid, vil afføringen blive mere grødlignende i  

konsistensen. Du kommer til at anvende en tømbar pose, 

som kan tømmes i bunden.

Der findes mange forskellige stomibandager. De poser der

vises på næste side er beregnet til at klæbe direkte på maven. 

De er diskrete at bære under tøjet. Ileostomi- poser har 

normalt luftfiltre, som tillader luften at passere fra posen

gradvist og som filtrerer lugte.

Stomiposer er vandtætte, så du kan vælge at bade eller tage 

brusebad med den på eller uden. Det er op til dig.

Der findes et stort 
udvalg af forskellige 
stomibandager.

Vågne op efter operationen

Når du vågner efter operationen, vil du have en stomipose 

på maven. Det kan være en klar pose, eller en pose med delt 

forside, så din stomisygeplejerske nemt kan tjekke din stomi. 

Din stomi kan være hævet i første omgang, men den vil 

reducere i størrelse i løbet af de næste par uger.

Det kan ske at du har drop og slanger tilkoblet til kroppen, 

men der er ingen grund til at være bange - det er helt normalt. 

Det er også muligt, at du kan have en stomistav, der går 

under stomien. Dette er en understøttende stav som holder 

stomien på plads de første par dage. Dette samt drop og 

slanger, vil blive fjernet, når det er hensigtsmæssigt.

Du vil føle dig træt efter operationen. Det er muligt, at du vil

opleve en række følelser i tiden efter operationen, som vil 

variere forskelligt fra person til person. Husk at det kan tage 

tid at komme sig både fysisk og psykisk.

En ileostomi og en loop ileostomi nogle dage efter operationen
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Hvornår vil min stomi begynde at fungere?

Din stomi vil normalt begynde at fungere inden for et par 

dage efter din operation. Din afføring vil være tynd og det 

kan være stærkt ildelugtende de første gange. Du vil opdage, 

at din stomi producerer støjende luft, men alt dette er 

normalt og kan forventes.

Din afføring bliver fastere, når du begynder at spise en 

afbalanceret kost og støjende luft vil aftage.

Hvis din endetarm ikke er blevet fjernet, kan du stadig føle 

trang til at gå på toilettet på normal vis. Sidder du på 

toilettet kan der komme lidt slim eller luft.

Din stomi vil normalt
begynde at fungere inden 
for et par dage efter 
din operation.

Hvilken type pose vil jeg anvende?

Direkte efter operationen, vil du bære en stomipose, der er 

klar eller har delt forside. Stomisygeplejerskerne vil være en 

god støtte i oplæring og pleje af stomien. Den klare pose 

byttes senere ud med en pose der er beige, eventuelt med 

delt forside.

Tømbar pose
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Skift af stomiposen

Oplæring kan påbegyndes allerede inden operationen, med 

en kunstig stomi. Plejepersonalet støtter dig i stomiplejen 

direkte efter operationen og i hjemmet tilpasser du en rutine 

der passer til dig. Det er en god ide at holde denne rutine så 

simpelt som muligt. Din stomi vil arbejde på forskellige 

tidspunkter af dagen f. eks vil den være aktiv kort tid efter et 

måltid. Du vil lære ikke at vælge et aktivt tidspunkt at skifte 

din pose i. Vælg i stedet et tidspunkt, hvor din stomi vil være 

relativt inaktiv. Det kan være først på morgenen.

Sørg for at du har alt ved 

hånden, før du begynder 

at skifte din pose:

En ny stomipose 
(og en plade hvis du 
anvender 2 dels-bandage) 

Saks og skabelon 
(hvis påkrævet)

Lunkent vand

Tør gaze eller lignende

Affaldspose

Sådan lukkes posen inden brug

Læg posen fladt, med den bløde forside opad, afløbet

skal vende væk fra dig. Dernæst fold lukkeflappen opad

3 gange indtil du ser lukke båndet.

Buk vingerne ind og tryk dem fast på velcro båndet. 

Klippe hul i stomiposen
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Skift af din stomipose fortsat Fjernelse af brugt pose 
Fjern pladen forsigtigt, træk oppefra og ned. Støt huden på 

maven med den ene hånd. Læg den brugte stomipose i en 

affaldspose, som smides i skraldespanden. Brug tørre gaze 

stykker eller lignende og lunkent vand til at rense rundt om 

stomien.

Ny pose
Sørg for at huden er helt tør, før der påsættes en ny pose.

 Fjern beskyttelsesfilmen fra klæberen.  Fold posen på 

midten, placer derefter hullet omkring stomien og tryk posen 

fast nedefra og op med fingrene.  Sørg for at posens 

overdel trykkes fast mod huden. Afslut gerne med et 

varmende tryk for bedre vedhæftning.

Tryk fast

Sådan fjernes posen

Fjern filmen fra klæberen Placer hullet omkring stomien
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Tømning og rengøring
For at undgå at indholdet siver ud af posen, hold afløbs

kanalen opad og derefter åbne lukningens vinger og folde

afløbskanalen ud. Brug din tommelfinger og langefinger til 

at trykke på siderne af afløbskanalen, for at åbne den.

Placer afløbskanalen over toilettet og lad indholdet løbe ud 

i toilettet. Tør afløbskanalen med gaze eller lignende og luk 

posen igen.

Efter et stykke tid, vil 
du finde en rutine
der passer dig.

Rengøring

Åbning

Udløbet



22

Hvor ofte skal jeg skifte min pose?

Hvor ofte du skifter din pose er baseret på den enkeltes 

personlige valg. Din stomisygeplejerske vil rådgive dig om 

dette. Du vil være nødt til at tømme din pose flere gange 

om dagen.

Bortskaffelse af brugte poser

Stomiposer kommes i små plastposer og bortskaffes som 

almindeligt affald. En stomipose må ikke skylles ud i 

toilettet, da det kan forsage stop i afløbet.

Dette gælder dog ikke for poser der anses for ”udskylbare”.

Typer af stomiposer
Der er to hovedtyper af stomiposer:

En-dels

Denne pose klæbes direkte på huden. Pladen/klæberen

er allerede svejset til posen.

To-dels

Posen er adskilt fra den selvklæbende plade, hvilket   

betyder at du ikke behøver at fjerne pladen hver gang 

du skifter din pose. Posen er fastgjort på pladen enten 

ved at klikke den på, eller klæbe de to dele sammen.

Før du forlader hospitalet, vil stomisygeplejersken  

rådgive dig i de forskellige typer af poser der er til 

rådighed og i, hvordan du kan få dine leverancer.

En-dels pose

To-dels pose
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Urostomi: urinvejene

Hver gang du spiser og drikker, optager din krop, hvad den 

har brug for fra de fødevarer du spiser, til at opretholde alle 

kropsfunktioner. Affaldsprodukter efterlades i blodet og 

tarmen. Urinsystemet fjerner en type affald, kaldet urinstof 

fra blodet.

 

Urin er lavet af dine nyrer og transporteres ned gennem

urinlederne til din blære.

Nerver i blæren lader dig vide, hvornår blæren er fyldt og 

det er tid til at tisse. Din urin forlader kroppen gennem

urinrøret.

Urinvejene

Nyrer

Urinledere

Urinblære

Urinrør
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Hvad er en urostomi?

Urinen må afledes fra den normale rute og tømmes ud via 

en åbning på maven (stomi betyder åbning).

Ved operationen kobles de 2 urinledere til et kort stykke 

tyndtarm. Den ene ende af dette stykke af din tyndtarm er 

lukket, mens den anden ende er udlagt til overfladen af din 

mave og danner en stomi.

En urostomi er normalt på højre side af maven.

Før operationen vil din stomisygeplejerske afmærke hvor din 

stomi bør være, for at guide kirurgen. Det vil være i en 

position, hvor du kan se den, så du let kan skifte dine

stomiposer. Det er dog ikke altid muligt at placere stomien i 

den nøjagtige position, som din stomisygeplejerske har 

markeret.

Efter operationen vil du bemærke, at du ikke har nogen 

kontrol over, hvornår der kommer urin, fordi stomien ingen 

muskler har. Din urin vil passere ned i posen, uden din 

sædvanlige trang til at tisse.

Urostomi

Nyrer Urinledere Stomi
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Hvordan vil det se ud og føles?

Tarmen som føres ud, krænges rundt og sys fast mod huden.

Din stomi vil se ud lidt ligesom indersiden af munden og

den vil være blød at røre ved. Den vil være rosa-rød i farven 

og den bør være fugtig. Stomien står normalt lidt ud fra 

maven, men kan indimellem også være i hudniveau. 

Der er ingen følelse i stomien og den gør ikke ondt. Den er

lidt hævet i starten og vil tage et par uger til at mindske

i størrelse. Der vil være små sting rundt i kanten af

stomien som normalt opløses eller fjernes af hospitalet.

Du har ingen følelse i 
stomien og den gør 
ikke ondt.

Hvorfor har jeg en urostomi?

Der findes forskellige årsager til at man får en stomi. 

Årsagen til din operation, forklarer din læge eller 

stomisygeplejerske. Blæren kan være nødvendig at fjerne 

som følge af sygdom eller skader.

Din operation kan være 
nødvendig at udføre
af forskellige årsager.
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En urostomi-pose på maven

Efter operationen skal du bære en stomipose. Posen skal 

sidde fast på din mave over din stomi, hvor den vil opsamle 

din urin. Posen er designet til at blive båret under dit 

normale tøj.

Der er forskellige fabrikater af stomiposer at vælge imellem.

Du kan prøve både en-dels eller to-dels produkter for at se, 

hvilken type der passer dig bedst. Din stomisygeplejerske 

kan hjælpe dig med at træffe en beslutning om, hvilken pose 

der er bedst egnet til dig. Alle poser har en afløbshane så du 

kan tømme urinen ud af posen og ud i toilettet.

Stomiposer er vandtætte, så du kan vælge at bade eller tage 

brusebad med den på eller uden. Det er op til dig.

Der er forskellige fabrikater 
af stomiposer du kan 
vælge imellem.

Vågne op efter operationen

Når du vågner efter operationen, vil du have en stomipose 

på maven. Det kan være en klar pose, eller en pose med 

delt forside, så din stomisygeplejerske nemt kan tjekke din 

stomi. Din stomi kan være hævet i første omgang, men den 

vil reducere i størrelse i løbet af de næste par uger.

Det kan ske at du har drop og slanger tilkoblet til kroppen, 

men der er ingen grund til at være bange - det er helt 

normalt. Drop og slanger, vil alle blive fjernet, når det er 

hensigtsmæssigt.

Du vil føle dig træt efter operationen. Det er muligt, at du vil

opleve en række følelser i tiden efter operationen, som vil 

variere forskelligt fra person til person. Husk at det kan tage 

tid at komme sig både fysisk og psykisk.
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Hvornår vil min stomi begynde at fungere?

Din stomi vil begynde at fungere med det samme efter 

operationen. I første omgang vil din urin kunne have en let 

rød farve - det er ikke noget at bekymre sig om og det vil 

hurtigt vende tilbage til normalt. Du vil også bemærke slim i 

din urin, som stammer fra det stykke tarm som urinlederne 

er koblet til.

Efter operationen kan du opleve problemer med forstoppelse

- det er normalt, at der kan være nogle forstyrrelser i din 

tarms bevægelser som følge af, at der er brugt et stykke af 

din tyndtarm. Når din tarm begynder at arbejde igen, kan du

opleve diarré i en kort periode.

Din stomi vil begynde at
arbejde med det samme 
efter din operation.

Hvilken type pose skal jeg anvende?

I første omgang efter operationen, vil du bære en klar 

urostomi-pose. Stomisygeplejerskerne vil tømme din pose 

indtil du har det godt nok til at gøre dette selv. En natpose 

som er større end en normal urostomi-pose, vil blive tilkoblet 

til at opsamle din urin i løbet af natten.

Urostomi-pose - for- og bagside
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Skift af stomiposen

Efter et stykke tid, vil du oprette en rutine for at skifte din

pose og det er en god ide at holde denne så simpelt som 

muligt. Din stomi vil arbejde gradvist i løbet af dagen og 

natten. Det kan være en fordel at skifte din pose om 

morgenen, hvor der normalt er mindre urinproduktion.

Sørg for at du har alt ved hånden før du begynder at skifte

din pose:

En ren stomipose Lunkent vand

Saks og skabelon (hvis påkrævet) Affaldspose

Tør gaze eller lignende

Efter et stykke tid, vil du have en rutine i at skifte din pose.

Klargørelse af din nye pose

Klip hul i stomiklæberen med en buet saks. Det er meget vigtigt, 

at dette hul passer omkring stomien, for at forebygge risikoen 

for udsivning og herved irriteret hud. Din stomisygeplejerske vil 

vise dig, hvordan du gør dette så hullet passer til din stomi. 

Kontroller jævnligt stomiens størrelse og juster hullet i 

stomiposen hvis nødvendigt. Når stomien har nået sin endelige 

størrelse, kan de fleste stomibandager fås med forudstandsede

huller, der passer til stomien.

Klippe hul i stomiposen
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Fjernelse af brugt pose 

Fjern pladen forsigtigt, træk oppefra og ned og støt huden 
på maven med den ene hånd. Læg den brugte stomipose i 
en affaldspose, som smides i skraldespanden. Brug tørre 
gaze stykker eller lignende og lunkent vand til at rense rundt 
om stomien.

Ny pose

Sørg for at huden er helt tør, før der påsættes en ny pose.
 Fjern beskyttelsesfilmen fra klæberen.  Fold posen på 

midten, placer derefter hullet omkring stomien og tryk posen 
fast nedefra og op med fingrene.  Sørg for at posens 
overdel trykkes fast mod huden. Afslut gerne med et 
varmende tryk for bedre vedhæftning.

Tryk fast

Fjernelse af pose

Fjern filmen fra klæberen Placer hullet omkring stomien
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Hvor ofte skal jeg skifte min pose?

Din stomipose skal normalt tømmes mellem seks og otte 

gange om dagen. Din stomisygeplejerske vil være i stand til 

at rådgive dig om, hvor ofte du skifter din pose, da det 

varierer fra person til person. Om natten kan du tilkoble en 

natpose, så du ikke behøver at stå op og tømme stomiposen.

Bortskaffelse af brugte poser

Stomiposer kommes i små plast poser og bortskaffes som 

almindeligt affald. En stomipose må ikke skylles ud i toilettet, 

da det kan forsage stop i afløbet.

Typer af stomiposer
Der er to hovedtyper af stomiposer:

En-dels

Denne pose klæbes direkte på huden. Pladen/klæberen

er allerede svejset til posen.

To-dels

Posen er adskilt fra den selvklæbende plade, hvilket betyder 

at du ikke behøver at fjerne pladen hver gang du skifter din 

pose. Posen er fastgjort på pladen enten ved at klikke den 

på, eller klæbe de to dele sammen. Både en-dels og to-dels 

bandager findes i flere størrelser, både hulstørrelser og 

posestørrelser. Stofbeklædningen på posen kaldes ” non-woven”. 

Det er blød mod huden og modvirker at det bliver varmt og svedigt 

under posen. Der findes et bredt udvalg af poser med delt forside, hvilket giver 

mulighed for inspektion af stomien og dels til brug for montering af ny bandage.

En-dels 
pose 

To-dels 
pose

Før du forlader hospitalet, vil 
stomisygeplejersken rådgive dig i 
de forskellige typer af poser der 
er til rådighed og i, hvordan du 
kan få dine leverancer.
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Urinvejsinfektioner

Efter at have fået en urostomi, har du større risiko for at 

udvikle en urinvejsinfektion. Det er meget vigtigt, at du 

drikker nok vand i løbet af dagen, så du ikke bliver

dehydreret - det anbefalede daglige indtag er 2-3 liter. 

Det er meget vigtigt, at du
drikker nok vand i løbet af
dagen, så du ikke
bliver dehydreret.



Omsorg for dig selv: Hudpleje

Det område af huden omkring din stomi, har brug for pleje 

og opmærksomhed for at forebygge og mindske risikoen for 

rød og irriteret hud. Her er nogle tips til at holde huden sund 

og fin omkring din stomi:

   Det er afgørende, at din pose passer omkring din stomi. 

   Hvis hullet er for stor, vil huden omkring din stomi udsættes 

   for udsivning og forårsage rødme og ømhed.

   Sæbe kan forårsage irritation.

   rug ikke fugtigheds remer eller remer på huden omkring 

   din stomi, da dette kan forhindre, at posen klæber ordentligt.

   Du kan sommetider se en lille blødning omkring din

   stomi, når du tørrer huden omkring stomien. Dette er helt 

   ufarligt.

Hvis du ønsker mere information om hudpleje – så læs gerne 

Hvad er et brok/hernie?

Et brok er en svaghed i muskelvævet, omkring stomien og 

størrelse fra en lille bule til et stort brok. Det er mest udbredt 

hos ældre mennesker, overvægtige mennesker, eller som 

brok er kun nødvendigt i ekstreme tilfælde og der kan stadig 

være en risiko for at et andet brok udvikler sig.

Spørg din stomisygeplejerske, hvis du har spørgsmål om 

brok/hernie.

Kirurgi til at udbedre
brok er kun nødvendigt
i ekstreme tilfælde.
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Beskyt din hud
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Hvad kan jeg spise?

Du vil være i stand til at spise almindelige fødevarer og ligesom 

andre har du brug for at spise en velafbalanceret kost. 

Nedenfor er nogle generelle råd om kost:

 Nogle synes at små regelmæssige måltider passer dem

   bedst og foretrækker ikke at spise sent om aftenen. Spis 

   regelmæssigt (mindst 3 gange om dagen) - dette er med 

          til at sikre, at din stomi fungerer effektivt og 

  hjælper med at undgå luft.

         Tyg maden godt og spis langsomt - 

            dette hjælper fordøjelsen.

    Varier din kost. Eksperimenter 

      og prøv det i små mængder,

   som gradvist øges. Hvis der er noget du ikke kan tåle, bør 

   du undgå det, eller kun indtage det i meget små mængder.

 Spis fødevarer med højt fiberindhold, for at mindske 

   risikoen for forstoppelse. Fibre findes blandt andet i frugt, 

   grøntsager, fuldkornsbrød, 

   korn, brune ris og 

   fuldkornspasta.

   der er rige på fedt f.eks fløde, wienerbrød, sødmælk,

   ost og chokolade. Alternativer vil være letmælk eller 

   skummetmælk og lavere fedtindhold i madlavningen.

  – ca. 2 liter hver 

     dag. Dette kan omfatte te og kaffe, men 

     vand er at foretrække.

  I moderate mængder.

  Dem med ileostomi, bør spise lidt 

     ekstra salt, da de har et større væsketab.

Hvis du ønsker mere information om kost – 

så læs gerne vores brochure 

”Spis godt – lev godt” 

Du vil være i 
stand til at spise normal 
kost og ligesom alle andre, 
  skal du spise en 
  velafbalanceret kost.

kost – 

Spis godt – Lev godt

ILEOSTOMI
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Kan jeg dyrke motion?

Efter operationen er det vigtigt, at du kommer tilbage til en

sund livsstil, så snart du føler dig i stand til det. Den normale

hvile periode er 3 måneder. Uanset hvilke aktiviteter du

  lavede før din operation, bør du

   være i stand til at vende tilbage 

      til disse efter din

       operation. Dette vil dog

     afhænge af din generelle

   tilstand og baggrunden for din 

   operation.

Hvis du ønsker mere information 

om træning –  Så læs gerne vores 

brochure ” Motion og livsstil”  

Uanset hvilke aktiviteter du
lavede før din operation, 
bør du være i stand til at 
vende tilbage til disse 
efter din operation 

Kan jeg rejse?

Det tilrådes at snakke med din kirurg, en læge eller 

stomisygeplejerske før booking af din første ferie efter 

operationen for at sikre, du er i stand til at rejse. 

Det bedste råd til en god rejse er at planlægge:

 du skal tage med dig.

 for at minde dig selv om

   præcis, hvad du bruger.

 du normalt ville bruge for det 

   antal feriedage du skal af sted og tag ca. dobbelt så mange 

  med. Ændringer i klima og miljøet kan 

   betyde at flere poseskift er  

    nødvendige.

    

        dine bandager med i

        hvis det 

er muligt, men læg også nogle bandager i din kuffert.

Hvis du ønsker mere information - 

så læs gerne vores brochure  

”At rejse” 
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Hvad med mit sexliv?

Efter din operation, kan du 

fortsætte med sex og samliv, 

men indimellem og af forskellige 

årsager må man ændre på sine 

vaner. Mænd kan finde det

svært at få eller opretholde en

erektion. Kvinder kan opleve 

ubehag ved sex. Forsøg en anden måde/stilling som måske 

kan hjælpe.

Drøft dine problemer med din stomisygeplejerske eller 

læge, de kan hjælpe og har erfaringer fra andre patienter og 

samarbejdspartnere.

Hvis du ønsker mere 

information – så læs 

gerne vores brochure

”Sex og samliv” 

Hvem kan jeg spørge til råds?

Din læge eller stomisygeplejerske vil fortsat være til rådighed, 

hvis du har problemer med din stomi, eller hvis du har brug 

for hjælp eller rådgivning.

Praktiske oplysninger

Din stomisygeplejerske er:

Patientforening i dit område er:

35

1

Sex og samliv

05

S
T

O
M

I V
Å

R
D

Der findes følgende patientforeninger.

Colitis-Crohn foreningen

Klingenberg 15, 2.th

5000 Odense C.

Tlf. 35 35 48 82

info@ccf.dk

www.ccf.dk

Stomiforeningen COPA

Jyllandsgade 41

4100 Ringsted

Tlf. 57 67 35 25

Fax. 57 67 35 15

sekretariatet@copa.dk

www.copa.dk


