
Barn med stomi/reservoar
Informasjon til familien 

samt andre pårørende og interesserte



Forord

De fleste barn som har stomi, lever som andre barn. De er avhengig av en pose på 
mange, men kan vanligvis være med på de samme aktivitetene som sine jevnaldrende. 
Som regle takler de forandringene bedre enn de voksne, og ”glemmer” ofte fort den 
vanskelige tiden de har vært i gjennom.

De som opplever at ens nyfødte barn har en sykdom eller medfødte misdannelser 
som gjør det nødvendig med en stomioperasjon, har mange spørsmål. Det samme 
gjelder de som har hatt noen vanskelige år sammen med barnet før avgjørelsen om en 
stomioperasjon blir tatt.

Hva er stomi? Hvilken type stomi er aktuell? Hva skjer på sykehuset, og hvordan blir 
tiden etterpå? Hvilken hjelp og hvilke hjelpemidler vil barnet være avhengig av?

Dette er noen av spørsmålene vi vil belyse i dette heftet. I tillegg vil du finne kapitler 
som tar for seg følelsene rundt stomi; for barnet selv og for den nærneste familie. 
Skole og barnehage er avhengig av informasjon, både om barnets tilstand og om 
den praktiske hverdagen. Dette kommer vi også inn på. Bruk gjerne heftet som et 
oppslagsverk. Kapitlene er ment å kunne leses hver for seg, du vil derfor kunne 
oppleve at enkelte kapitler i noen grad overlapper hverandre.

Et hefte kan aldri gi svar på alle spørsmål, men det kan være en god støtte. 
Vårt mål med dette heftet er å spre kunnskap, fjerne misforståelser og inspirere 
til åpenhet slik at barnet ikke skal føle seg ”annerledes” og utenfor.

Vi vil rette en spesiell takk til Ådne, Eirik, Oda Cornelia og Emma Sophie og foreldrene 
deres. Barna stifter du nærmere bekjentskap med i dette heftet.

NORILCO



I de senere årene er stomiutstyret kraftig forbedret, slik at barna kan leve et aktivt liv.

Hva er stomi?

Om lag 10 000 personer i Norge har stomi eller reservoar. 
NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte har rundt 
5 200 medlemmer.

Det finnes flere former for stomi:
- Colostomi, der tykktarmen legges ut
- Ileostomi, der tynntarmen legges ut
- Urostomi, der urinveiene legges ut
- Kontinent stomi/reservoar

Stomier kan være midlertidige eller varige – avhengig av årsaken til operasjonen. 
Stomien tåler berøring og stomiområdet krever normalt ingen ekstra skjerming enn 
magen forøvrig. Urin eller avføring samles opp i en pose på magen eller i et innvendig 
reservoar.

Ordet ”stomi” er gresk og betyr munn eller åpning. I medisinsk sammenheng brukes 
uttrykket ofte om en kunstig kroppsåpning der tarm eller urinvei er ført ut til 
overflaten av huden. Hensikten er å avlaste eller erstatte funksjonen til et sykt organ, 
for eksempel å lede ut avføringen når endetarmen ikke er normalt utviklet. 
Stomiens nøyaktige plassering på magen av avhengig av stomitype, barnets alder 
og kroppsbygning.

Med pose på magen
En stomi mangler de lukkemusklene som eller gjør det mulig for oss å velge 
tidspunktet for toalettbesøk. Ved ileostomier og urostomier flyter henholdsvis 
avføringen fra tynntarmen eller urinen mer eller mindre kontinuerlig, mens 
tykktarmen tømmer seg via colostomien opptil flere ganger hver dag. 
Stomiopererte må derfor bære en pose på magen der urin eller avføring samles opp. 
I de senere årene er stomiutstyret kraftig forbedret for å gjøre livet lettest mulig for 
brukerne.
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Årsaker til stomioperasjoner

Barn får stomi av andre årsaker enn voksne. Forskjellige sykdommer og betennelsestil-
stander i tarmsystemet og urinveiene, samt medfødte misdannelser er noen av årsakene. 
Misdannelsene kan variere fra svært omfattende til små utviklingsfeil som enkelt kan 
korrigeres kirurgisk. Stomi som følge av kreft i barnets tarmsystem forekommer sjeldent. 
Det blir for omfattende å gi en fullstendig oversikt over alle årsakene til stomi hos barn i 
dette heftet, men de følgende er de vanligste.

Manglende endetarmsåpning (Analatresi)
Ved analatresi mangler barnet endetarmsåpning. Det finnes mange varianter. 
Endetarmen kan ligge rett under huden (lav atresi) eller den kan ende blindt noen 
centimeter innenfor (middels eller høy atresi). Av og til kan endetarmen gå over i en 
kanal (fistel) som kan munne ut i urinveiene hos gutter eller skjeden hos jenter. 
Lukkemuskulaturen i endetarmen kan være mer eller mindre dårlig utviklet.

Analatresi er ikke arvelig, og årsaken er ukjent. Det fødes hvert år ca 15 barn i Norge 
med denne tilstanden. Om lag 70 % av disse har i tillegg andre misdannelser. 
Analatresi oppdages ved rutineundersøkelse av den nyfødte.

Ved lav analatresi er lukkemuskulaturen i endetarmen oftest velutviklet. Barna ferdig-
behandles enten i nyfødtperioden eller innen seks måneders alder. For disse kreves ingen 
avlastende stomi. Alle barn med høy analatresi får i første omgang tykktarmen utlagt på 
magen. Hos noen kan tarmen legges tilbake igjen etter en kirurgisk rekonstruksjon av 
lukkemuskel og endetarmsåpning, samt en eventuell korrigering av andre misdannelser. 
Barna trenger da i de første månedene daglig blokkering i endetarmen med Hegars 
dilatator. Hos noen kan den beste løsningen være å få en permanent colostomi.

Necrotiserende Enterocolitt (NEC)
Denne sykdommen kan ramme for tidlig fødte barn i løpet av de første leveukene. 
Barnet klarer ikke å fordøye maten og viser tegn på mistrivsel. Magen blir utspilt og barnet 
får blodig diaré. Vanligvis oppstår det en betennelsesreaksjon og/eller en infeksjon i nedre 
del av tynntarmen. Årsakene til sykdommen er sammensatt og tildels ukjent. 
Hvis den syke delen av tarmen må fjernes, får barnet vanligvis en midlertidig stomi.
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Crohns sykdom
Dette er en betennelsestilstand i tarmveggen, som også kan forekomme i barnealder. 
Barnet får blodige diareer og matlysten forsvinner. I dårlige perioder vokser barnet lite. 
Betennelsestilstanden kan i prinsipp forekomme i hele tarmsystemet - fra munn til 
endetarm. Tarmveggen angripes i korte eller lengre avsnitt og mellom disse finnes friske 
tarmpartier. Sykdommen kan forsvinne eller bedres ved hjelp av kortison og andre 
betennelsesdempende medisiner. I enkelte tilfeller må deler av tarmen fjernes kirurgisk, 
og en sjelden gang kan barnet ha behov for en stomi.

Ulcerøs Colitt 
Denne betennelsen gir sårdannelse i tykktarmens slimhinne. Sykdommen forekommer en 
sjelden gang hos barn under ti år, men er ikke helt uvanlig hos ungdom. Deler av, eller hele, 
tykktarmen blir betent og tarmen blir ofte lettblødende. Barnet får hyppige og blodige dia-
reer. Hos enkelte kan ikke sykdommen kontrolleres med medisiner. Da fjernes tykktarmen, 
og det anlegges en ileostomi. Hos store barn lages eventuelt senere en ileoanal anastomose 
(IAA), der tynntarmen og endetarmen kobles sammen og det anlegges et reservoar.

Hirschprung sykdom 
Dette er en medfødt tilstand og det oppdages hvert år ca ti tilfeller. Deler av tykktarmen 
mangler nerveceller (ganglieceller). Det medfører at tarmen er kontrahert slik at det blir 
meget vanskelig for avføringen å passere. Den hoper seg opp i den friske tarmen ovenfor 
slik at denne blir utvidet (megacolon). Barnet får meget treg avføring, mister matlysten 
og mistrives. Sykdommen blir vanligvis oppdaget i nyfødtperioden. Diagnosen stilles ved 
røntgenundersøkelse og vevsprøve fra tarmen. Ved tvil undersøkes også trykkforholdene 
i endetarmen. Den syke delen av tarmen blir vanligvis fjernet, og i den forbindelse kan det 
hende at barnet må ha stomi i en periode.

Blæreextrofi 
Denne medfødte tilstanden forekommer hos både jenter og gutter. Bekkenet er åpent 
foran, og urinblæren ligger utenpå magen med innsiden vrengt ut. Barnet opereres i løpet 
av første levedøgn ved at bekkenet og blæren lukkes. Etter denne primæroperasjonen er de 
aller fleste fortsatt mer eller mindre inkontinente for urin og hos de fleste lages etter hvert 
en permanent urostomi. Hos barn med blæreekstrofi er også utviklingen av kjønns-
organene mangelfull.
 
Kloakkextrofi er en sjelden og komplisert misdannelse som omfatter urinrør, urinblære, 
skjede og endetarm. De fleste får før eller siden både urostomi og ileostomi eller colostomi.

Ryggmargsbrokk (Myelomeningocele)
Hos noe barn har ikke ryggmargen lukket seg ordentlig. I de fleste tilfellene er den åpen i 
nedre del. Skadens omfang er avhengig av hvor brokket er ”lokalisert” og av hvor stort det 
er. Dårlig kontroll på vannlating og avføring er ofte en del av sykdomsbildet. Noen barn 
lærer seg å tømme blæren jevnlig med et tynt plastrør (kateter), for andre vil stomi for urin 
og/eller avføring være en bedre løsning. Dette er vanligvis ikke aktuelt før i tenårene.



Får man et barn med Hirschsprungs, er sjansen ca 10 % for at et søsken også skal få sykdommen.

Hvilke typer stomi finnes? 

Tarmstomi
De fleste stomier anlegges i tarmsystemet, enten ved at tykktarmen (colon) eller 
tynntarmen (ileum) legges ut. I begge tilfellene skjer operasjonen ved at kirurgen lager 
en åpning i bukveggen og trekker enden av den friske tarmen igjennom. Den vrenges, 
og syes så fast i huden. Kirurgen lar gjerne stomien stikke to til tre centimeter ut fra 
hudoverflaten. Avføringen tømmes dermed mest mulig direkte i posen og kommer 
ikke i berøring med huden. Dette hindrer hudirritasjon.
 
Selve stomien får et utseende som en liten og friskt rødfarget klump på magen. 
Det trengs verken hansker eller spesiell renslighet når den stelles. Stomien tåler 
berøring og stomiområdet behøver normalt ikke skjermes mer enn magen for øvrig. 
 
En midlertidig tarmstomi anlegges hvis tarmen trenger avlastning og hvile i en 
periode. Den delen av tarmen som hviler, vil fortsette å produsere tarmsekret og slim. 
Dette slipper ut gjennom en såkalt blindstomi og eventuelt endetarmsåpningen. 
Den vanlige avføringen kommer ut gjennom en åpning rett ved siden av. Det vil altså 
være to stomier tett inntil hverandre, men det er bare behov for en bandasje. 
Når tarmen skal legges tilbake, er dette et forholdsvis begrenset inngrep.
 
Hvis all tarm nedenfor stomien må fjernes, anlegges en permanent stomi. 
Det blir da kun én stomi på magen.
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Fig. 1 
Stomien lages ved at et stykke av tarmen trekkes ut gjennom huden, vrenges og sys fast.



Spiserør

Magesekk

Tynntarm

Tykktarm

Endetarm

Tykktarmstomi (colostomi) 
Ved en colostomi legges tykktarmen ut, og åpningen blir vanligvis plassert på venstre 
side av magen. Den første tiden etter inngrepet er avføringen ofte tyntflytende og kan 
inneholde blod. Gradvis vil den bli mer formet og få samme konsistens, farge og lukt 
som normal avføring. Gasser kommer ut i posen sammen med avføringen. 
Noen colostomibandasjer er utstyrt med kullfilter som demper ubehagelig lukt 
før gassen slippes ut av posen.

Tynntarmstomi (ileostomi) 
Ved ileostomi legges tynntarmen ut, vanligvis på høyre side av magen. Innholdet i 
tynntarmen er basisk og inneholder mange av de enzymene som brukes til å bryte ned 
maten vi spiser. Den relativt tyntflytende væsken virker irriterende hvis den kommer i 
direkte kontakt med huden. Derfor velger man ofte å lage ileostomiene litt lenger enn 
colostomiene.

Blindtarmstomi (appendicostomi) 
For barn som er avhengig av jevnlige tarmskyllinger, kan en appendicostomi være en 
god og enkel løsning i stedet for å sette klystér via endetarmen. Blindtarmen blir lagt 
ut på høyre side av magen.
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Fordøyelsessystemet 
Fordøyelseskanalen strekker seg fra munn 
til endetarmsåpning. I munnhulen blandes 
maten med spytt og blir grovarbeidet av ten-
nene. Spyttet inneholder enzymer som star-
ter den kjemiske nedbrytningen av maten.

Blandingen svelges og passerer spiserøret på 
vei til magesekken. Magesyren dreper virus 
og bakterier, samt sørger for at nedbrytnings-
prosessen fortsetter. I tolvfingertarmen tilset-
tes gallesafter fra leveren og enzymer fra 
bukspyttkjertelen. Disse bryter ned 
proteiner, karbohydrater og fett.

I tynntarmen forsterkes nedbrytnings-
prosessen av nye enzymer fra tarmsaften. 
Tarminnholdet er nå blitt en tynntflytende, 
enzymrik velling. Næringsstoffene suges 
opp av tarmveggen og transporteres med 
blodet til cellene rundt om i kroppen.

Tykktarmen inneholder store mengder 
bakterier, som ødelegger enzymene 
i tarminnholdet etter at de nå har gjort 
jobben sin.

I tykktarmen suges også vann opp og når 
tarminnholdet kommer til venstre del av 
tykktarmen, har det fått konsistens som 
normal avføring.

Endetarmen (rectum) med lukkemuskel, 
virker som en beholder for avføring og 
styrer tømmingen.

Fig. 3
En colostomi blir vanligvis plassert på 
venstre side av magen, men hos spedbarn 
nesten midt på og noe høyere enn navlen.

Fig. 4
Ileostomi: Tynntarmen legges vanligvis ut på 
bukveggens høyre side. Tykktarmen fjernes 
eller blir liggende uten å være i bruk.

Fig. 2



Midlertidige og permanente løsninger 
Hvis tømming av blæren ikke kan skje på en tilfredsstillende måte, kan det lages en 
åpning i urinblæren. Denne sys så frem på magen. Urinen vil da renne fritt, og kan 
samles opp i en bleie eller stomipose. Dette er den enkleste form for urostomi og kalles 
vesicostomi.
 
Hvis det er et avløpshinder mellom urinleder og blære, kan urinlederen legges frem 
på magen (ureterostomi). Dette vil som oftest være en midlertidig løsning.
 
Hvis det er avløpshinder mellom nyrebekken og urinleder, kan urinen ledes direkte fra 
nyrebekkenet eller nyren, via et kateter, til en urostomipose. Det anlegges da en såkalt 
pyelostomi eller nefrostomi. Det vil alltid være en midlertidig løsning.

Bekkenreservoar, Ileoanal anastomose (IAA) 
Dette kan være et alternativ for ungdommer som må fjerne tykktarmen, men som har 
bevart lukkefunksjonen i endetarmen (aktuelt ved ulcerøs colitt og familiær colonpo-
lypose). Under operasjonen fjernes hele endetarmen unntatt de nederste 4-5 cm. 
I denne delen fjernes all slimhinne, bare muskelveggen får stå igjen. Enden av tynn-
tarmen er på forhånd gjort om til et reservoar. Dette trekkes så gjennom muskelrøret 
og sys fast. Dermed bevares til en viss grad oppsamlingsfunksjonen. Operasjonen 
foretas i opptil tre etapper over flere måneder, og pasienten får i mellomtiden anlagt 
en midlertidig stomi.
 
Ulempen er at den opererte må regne med nokså hyppige toalettbesøk, vanligvis 2-6 
ganger daglig. For enkelte blir lukkefunksjonen ikke helt tilfredsstillende. Problemene 
kan reduseres med riktig kosthold (se s. 40). Medisiner som hemmer tarmbevegelsene 
kan også være til hjelp. Livet med IAA er ikke problemfritt, men de fleste opplever 
forbedret livskvalitet i forhold til stomi, og at problemene blir mindre etter en tid.

Urostomi (urinveisstomi)
En urostomi anlegges ved sykdommer eller misdannelser i urinveiene. Urinen ledes utenom 
urinblæren og urinrøret. Operasjonen kalles for en urinavledning eller urin-diversjon.

Årsaker
Årsaker kan være kreft, urininkontinens (lekkasje på grunn 
av manglende kontroll over urinblæren) eller misdann-
elser som gjør at lukkemekanismen ikke fungerer 
normalt. Problemer med tømming av blæren og et 
høyt trykk inni denne, kan føre til utvidelse av øvre 
urinveier og gi nyreskade. Dette kan også gi grunnlag 
for å anlegge en urostomi. 

Visse former for urostomi eller andre 
urinavledende løsninger kan være 
midlertidige eller benyttes permanent.

Urinveissystemet
Urin består av avfallsstoffer og over-
skudd av væske som skilles ut når 
nyrene renser blodet. 

Døgnet rundt dannes det urin i 
nyrene, som ligger i bukhulen på 
høyde med nederste ribben. Urinen 
ledes bort gjennom urinlederne og 
ned i urinblæren. 

Når blæren fylles til et visst nivå, 
føler de fleste trang til å tisse. 
Tømmingen skjer gjennom urinrøret.

Fig. 5
Ileum-blære: Urinblæren er fjernet, og 
urinlederne er sydd inn i et stykke av tynntarm, 
som samler opp urinen og leder den ut gjennom 
stomien som er anlagt i bukveggen. Den andre 
enden av tarmstykket er sydd igjen.
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For permanent urinavledning er det vanligvis tre former for urostomi som benyttes:

”Sigmoideum-blære” (cutan uretero-sigmoidostomi)
Et stykke av tykktarmen (sigmoideum) isoleres fra resten av tarmen og lukkes i den ene 
enden. Denne festes så mot bakre bukvegg, og urinlederne sys fast i tarmstykket med en 
teknikk som hindrer tilbakestrømming av urin. Den andre enden av tarmstykket legges 
ut på magen som en stomi (sigmoidistomi). Urinen tømmes i en pose på magen.

”Ileum-blære” (cutan uretero-ileostomi)
Et stykke av tynntarmen (ileum) isoleres fra tarmen og urinlederne sys fast til dette. 
Den ene enden lukkes og den andre bringes ut på magen som en stomi. Urinen tømmes 
i en pose på magen.

Personer med sigmoideum-blære og ileum-blære benytter urostomipose. Denne er 
utstyrt med tilbakeslagsventil, som hindrer at urinen renner tilbake fra posen og inn i 
stomien. 

De senere år er det utviklet operasjonsmetoder som gjør at pasienten kan holde seg tørr 
uten bruk av bleie eller pose for urinoppsamling – såkalt kontinent stomi.

Kontinent urostomi 
Hvis urinblæren har tilfredsstillende kapasitet for oppsamling av urin, kan den benyttes 
som utgangspunkt for en kontinent urostomi. Urinlekkasjen stoppes ved å lukke utløpet 
fra blæren, og man lager en ny utløpskanal ved hjelp av blindtarmen eller et lite stykke av 
tynntarmen. Kanalen munner ut på magen som en nesten usynlig stomi. Den behøver 
ikke engang å dekkes av bandasje, og blæren tømmes ved hjelp av et kateter som barnet 
alltid bringer med seg. For å anlegge kontinent urostomi må barnet være modent nok til 
selv å ta ansvar for at reservoaret tømmes regelmessig.

Dersom blæren ikke er egnet som reservoar, kan første del av tykktarmen benyttes som 
reservoar og nederste del av tynntarmen som kateteriseringskanal. En spesiell løsning 
sørger for at urin ikke lekker ut fra stomien. Reservoaret tømmes regelmessig ved at et 
kateter settes inn gjennom stomien. Ved denne typen kontinent urostomi dekkes 
stomien med en liten bandasje.
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Det tok ikke lang tid før vi var ”mestere” i poseskift og stomistell, og kunne 
konsentrere oss om hverdagslige gjøremål



Det er viktig at foreldrene forklarer, trøster og oppmuntrer barnet.
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Hva skjer på sykehuset?

Når legen, i samråd med barnets foreldre, avgjør at barnet skal opereres og få stomi, 
er årsaken ofte en akutt sykdomstilstand, lengre tids sykdom eller daglige plager. 
Barnet blir da lagt inn på, eller overflyttet til, et sykehus med barnekirurgisk avdeling. 
Foreldrene har rett til å være sammen med barnet under hele sykehusoppholdet. 

Foreldrene – viktige støttespillere 
Det er viktig at foreldrene forklarer, trøster og oppmuntrer barnet. Før operasjonen 
blir det ofte tatt blodprøver. Røntgenundersøkelser og tarmtømming er også vanlig. 
Barn er ofte redd for smerter, derfor legger sykehuspersonalet stor vekt på at barnet 
skal unngå å ha vonde opplevelser før og etter operasjonen. Til tross for dette kan det 
oppstå situasjoner der barnet er redd for å oppleve smerte eller er redd fordi teknisk 
utstyr eller selve sykehusmiljøet virker skremmende. I slike situasjoner er foreldrene 
viktige støttespillere både for barnet og for pleiepersonalet.

Hva skjer før operasjonen? 
Før en stomioperasjon vil barnet og foreldrene bli informert om det som ligger foran 
dem. Dette gjøres normalt av lege, sykepleier og anestesipersonell. I tillegg bidrar 
stomisykepleier eller annen sykepleier med sin kunnskap om stomi. Selve operasjonen 
blir forklart, og det gis informasjon om den nye tilværelsen med stomi. Posen som vil 
bli benyttet, presenteres sammen med litt informasjon om stell av stomien. 
Foreldrene kan også få tegninger, bøker eller brosjyrer som belyser det hele.
 
Før operasjonen vil vanligvis lege og stomisykepleier finne det stedet på barnets 
mage hvor det er best å plassere stomien. Stedet blir markert med tusj. 

Fra midnatt operasjonsdagen må barnet faste. Enkelte barn opplever det at de ikke 
får drikke som meget vanskelig. Da er det viktig at foreldrene forklarer og trøster. 
Før barnet blir tatt med til operasjonsstuen får det en medisin som gjør det søvnig. 
En av foreldrene kan følge med barnet inn på operasjonsstuen og være der til barnet 
har sovnet, og får komme inn på oppvåkningsavdelingen etter operasjonen.



Hva skjer etter operasjonen? 

Den første tiden etter operasjon vil barnet være trøtt og utslått og få smertestillende 
midler. Tarmfunksjonen trenger tid for å komme i gang igjen, og barnet vil derfor få 
næring og væske intravenøst. Gradvis vil imidlertid barnet kunne få først flytende, så 
fast føde. Barnet vil etter hvert kunne bevege seg ut av sengen, og blir oppfordret til 
dette, men bestemmer selv når smertene tillater det og motivasjonen er til stede. 

Når barnet har kommet seg tilstrekkelig etter operasjonen, starter opplæringen i å 
skifte pose på stomien. I starten utfører pleierne det meste, mens barnet og foreldrene 
ser på. Etter hvert får barnet eller foreldrene prøve seg og tar gradvis over mer og mer 
av arbeidet. Enkelte barn vil ikke eller er for små til å delta i stomistellet på sykehuset, 
men bør etter hvert som de blir større, gradvis venne seg til å gjøre det selv. 
Noen barn vil helt fra starten gjøre det meste selv, og foreldrene må finne seg i å se på.
 
Sammen med sykepleier eller stomisykepleier velges også den stomibandasjen som 
passer best for det enkelte barnet. Det blir også gitt opplæring i forebyggende 
hudpleie og kostråd samt informasjon om bading, aktivitetsnivå generelt og hvordan 
familien skal forholde seg hjemme, overfor barnehagen og skolen. Enkelte barn blir 
operert på et større sykehus og blir etter en tid overført til sitt lokale sykehus.  
Det er da viktig med god kommunikasjon mellom sykehusene, slik at det blir 
kontinuitet i opplæring og informasjon.
 
Før utskriving til hjemmet bør barnet eller foreldrene mestre stomistellet, og 
nødvendig stomiutstyr bestilles før avreise. Legen skriver da ut en blå resept (se 
refusjonsordninger side 44). Varene kan hentes på apotek eller hos bandasjist eller bli 
sendt pr post. Før avreise avtales også tid for poliklinisk kontroll hos lege. Ved enkelte 
sykehus er det opprettet stomiklinikker som er betjent av en stomisykepleier. 
Her tilbys foreldre og barn en systematisk poliklinisk oppfølging som omfatter alt 
vedrørende stomien og den nye tilværelsen. 
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NSFs faggruppe av sykepleiere 
i stomiomsorg (sis)

NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg skal ha som formål å påvirke 
den direkte og indirekte stomiomsorgen i Norge til beste for pasienter 
med alle typer stomi, kontinent stomi, reservoar, fistler, dren, gastrostomi, 
avføringsproblemer samt sår relatert til disse gruppene. Stomisykepleiere er 
sykepleiere med videreutdanning innenfor dette feltet.

Stomisykepleiere finner du på stomipoliklinikker ved flere av landets store 
sykehus. Mange stomisykepleiere jobber også i tilknytning til mindre syke-
hus, hos bandagister og apotek. Finn tidlig ut hvor det vil være enklest for 
deg å få oppfølging, råd og veiledning. For fullstendig oversikt se: 
www.sykepleierforbundet.no



Selv om prinsippene for stomistellet er lært på sykehuset, er det mange som føler seg 
utrygge på dette i den første tiden. Det er derfor viktig å vite at du kan kontakte syke-
pleier på avdelingen eller stomisykepleier på sykehuset. Dersom barnet er lite, bør også 
helsesøster være informert om operasjonen slik at hun kan være en hjelp og støtte. 
Hvis barnet er større, men ikke mestrer stomiskiftet selv, kan hjemmesykepleien tre 
støttende til i enkelte situasjoner. Det kan også være positivt at helsesøster, hjemme-
sykepleier eller stomisykepleier kommer og informerer i barnehage eller på skolen.

Ansvarsgruppe i hjemkommunen
Det kan være vanskelig og tidkrevende å gjøre 
seg kjent med, og komme i kontakt med, de rette 
instansene i kommunen, og selv være ansvarlig for 
at barnet får den hjelpen det trenger. Hvis barnet 
på grunn av sykdom ikke bare har stomi, men også 
annet hjelpebehov, kan det for en kortere eller 
lengre periode være nyttig å opprette en ansvars-
gruppe i hjemkommunen. Den kan bestå av 
helsesøster, primærlege og andre ressurspersoner 
og skal sammen med foreldrene bidra til at barnet 
får et best mulig tilbud på hjemstedet. Spør 
helsesøster om hvordan dette arbeidet kan 
komme i gang. 

Hjemme igjen, endelig? 

Tilbake i hjemmet er de fleste usikre på hvilket aktivitetsnivå som er riktig for det 
nyopererte barnet. Generelt kan vi si at barnet kjenner signalene fra kroppen godt og 
selv begrenser aktiviteter som oppleves ubehagelig. Når det gjelder å forholde seg til 
den nye situasjonen, er de fleste barn meget tilpasningsdyktige, men som foreldre må 
man regne med stunder der barnet er lei seg og opplever stomien, posen og 
stomistellet som negative faktorer i livet sitt.
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Tilbake i hjemmet er de fleste usikre på hvilket aktivitetsnivå som er riktig for det nyopererte barnet.



Bandasjeutstyr

Når barnet får stomi, trenger det først og fremst en stomipose. I tillegg benyttes 
kompresser eller liknende til å vaske og tørke med. Behovet for hudpleiemidler og 
tilleggsutstyr for ekstra tetning rundt stomien varierer, og må vurderes for hvert 
enkelt tilfelle og ut i fra ulike faser i oppveksten. For de aller fleste er det enkleste 
utstyret også det beste.

Det viktigste krav til stomiutstyr er at avføring og urin samles opp på en enkel og 
praktisk måte. Samtidig må huden rundt stomien få god beskyttelse. Stomiposen må 
være enkel å tilpasse, lett å feste på huden og lett å ta av. Både festeplate og oppsam-
lingspose bør være hudvennlige og estetiske. I tillegg må man vurdere individuelle krav, 
blant annet i forbindelse med stor fysisk aktivitet, nedsatt kraft og bevegelse i fingrene, 
ømfintlig hud eller allergi.

Valgmuligheter
Stomiutstyr, eller stomibandasjer som det også kalles, blir produsert av flere firmaer. 
Posesystemene varierer og det finnes produkter tilpasset forskjellige stomityper og 
barnets alder. Noen poser fungerer best for helt nyfødte, mens andre egner seg bedre 
til større barn, som er fysisk aktive. Hos enkelte kan det være aktuelt å benytte et 
elastisk stomibelte, som festes til platen eller posen. Dette øker stabiliteten. 
Produsentene tilbyr ofte gratis prøver på sine produkter, slik at det er mulig å teste 
seg frem til hvilket produkt eller hvilken kombinasjon av produkter som fungerer 
best for det enkelte barn.
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Endelt bandasje – her er pose og klebeplate en enhet, slik at man må 
skifte hele bandasjen når posen skal byttes.

Stomi

Pose



Før foreldre og barn reiser hjem fra sykehuset tar de stilling til hvilket utstyr som synes 
best for barnet, i samråd med sykepleier/stomisykepleier. Senere kan valg av stomipose 
og eventuelt tilleggsutstyr justeres. Det viser seg imidlertid at de fleste vegrer seg for å 
prøve alternativt utstyr, selv når de valgene de har gjort, viser seg å skape problemer. 
Valgmulighetene er i dag store, så ikke vent for lenge med å søke om råd og veiled-
ning. Stomiutstyr, kompresser og en del standard hudpleiemidler fås på blå resept hos 
bandasjist eller på apotek.

Stomistell og hudpleie 
Når stomiposen/platen skal byttes, kan det både være praktisk og føles trygt å ha faste 
tidspunkt og rutiner. Godt tid og mette spedbarn eller småbarn gjør stellesituasjonen 
trivelig. Ved løs avføring må man være oppmerksom på at tarmen er i stor aktivitet etter 
måltidet. Større barn, som selv tar ansvar eller delvis ansvar for stomistellet, bør være med 
på å planlegge sine rutiner i forhold til skole, fritidsaktiviteter, dusj, måltider og søvn.
 
Stomiposen må alltid skiftes hvis festet glipper inn mot stomien. Dersom avføring eller 
urin blir liggende på huden over tid, oppstår det lett hudirritasjon og sår. Det er bedre 
å skifte før en slik lekkasje oppstår, og i de fleste tilfeller er dette mulig.

Fremgangsmåte ved stomistell
• Gjør alt utstyret klart før stell:
 - Avfallspose
 - Tilpasset plate/pose. Hullet i platen/posen skal svare nøyaktig til stomien
 - Kompresser
 - Eventuell barrierekrem og produkter for ekstra tetning
 - Eventuell plasterfjerner
• Tøm tømbare poser før stell.
• Dra festeplaten forsiktig av (bruk eventuell plasterfjerner med lett hånd 
 og kun hvis det er nødvendig).
• Vask huden med lunkent vann og eventuell uparfymert såpe med lav pH.
• Unngå å gni eller skrubbe.
• ”Trykk” huden tørr (påfør huden eventuell barrierekrem).
• La huden lufttørke noen få minutter (eventuelt ekstra tetningsutstyr, som ringer og   
 pasta, legges på festeplaten eller huden).
• Fest platen/posen over stomien og massér den godt på plass, spesielt innerst ved 
 stomien. Tømmeåpningen på posen vender vanligvis nedover, men hos spedbarn 
 er det enklest å plassere posen slik at den tømmes til siden.

Mer detaljert beskrivelse av stomistell får du ved å henvende deg til det behandlende 
sykehuset.

En-delte eller to-delte stomiposer?
Det enkle systemet består av en hudbeskyttelsesplate som posen er sveiset fast til. Det 
to-delte systemet består av en løs plate med festering og en pose som kneppes på platen.

Tømbare eller lukkede stomiposer?
Er avføringen fast, benyttes som regel en lukket pose med innebygd filter for passasje 
av tarmgass. Ved løs avføring er det mest hensiktsmessig med poser som kan tømmes. 
Noen få av disse har filter, men dette gjelder ingen av posene beregnet på de minste 
barna. Ingen av dagens filtre er fullt ut effektive ved tynn avføring. De kan tette seg 
igjen og bli uvirksomme og forårsake noe lekkasje. Urostomiposer har innebygd tilba-
keslagsventil, dette gir mindre risiko for lekkasje ved at urinen ikke blir liggende rundt 
selve stomien. Urinposen har også en tappeåpning som kan kobles til en ”nattpose”. 
Det tilbys både gjennomsiktige og hudfargede stomiposer.

Hvor ofte bør posen skiftes?
Dette avhenger til en viss grad av systemet som benyttes. De individuelle forskjellene 
er i tillegg store på grunn av variasjon i hudens reaksjon, stomitype og stomiplassering 
 
Ved bruk av to-delt utstyr, der en ren pose kneppes på én eller flere ganger daglig, 
kan platen som festes på huden, bli sittende i 2-5 dager. Mange klager over lekkasjer i 
begynnelsen, men mist ikke motet, det går alltid bedre etter en stund. Velger du et en-
delt system, der alt må byttes samtidig, må du vanligvis skifte oftere. En en-delt, lukket 
colostomipose hos større barn må skiftes 1-3 ganger daglig. Tømbare poser for løs 
avføring skifter de fleste annen hver dag. Det samme gjelder for urostomiposer. Hos 
noen spedbarn vil plate/pose ofte bli sittende på kun ett døgn, i beste fall to. I barnets 
første levemåneder kan et to-delt system virke stivt og være vanskelig å få plass til på 
en liten mage. Mange foretrekker derfor et en-delt system, som er mykere. La beskyt-
telse av huden, velvære og funksjonelle rutiner være avgjørende når du velger type. 
Om du har spørsmål eller synspunkter, kan du henvende deg til helsepersonell med 
erfaring.
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Todelte bandasjer har løs klebeplate som sitter på i flere dager, mens posen byttes etter behov.

Stomi                                           Løs klebeplate                                            Pose



Opplæring og støtte
Opplæring i stell bør inkludere to voksne personer. Vanligvis vil dette være foreldrene, 
men andre omsorgspersoner kan også trekkes inn. Kontaktsykepleier og stomisykepleier 
på det behandlende sykehuset har ansvaret for den første veiledningen i stomistell og 
hudpleie. Etter kort til blir foreldrene som regel de fremste ekspertene på omsorgen for 
sitt eget barns stomi, men det kan være lurt å benytte en stomisykepleier som rådgiver 
underveis til å kontrollere både stomiutstyr og -stell. 

Det er viktig å kunne dra nytte av andre foreldres/barns erfaring, men husk at 
individuelle forskjeller ofte innebærer at løsninger for et barn ikke automatisk kan 
overføres til et annet.
 
De fleste sykepleiere kommer sjeldent eller aldri i kontakt med barn med stomi, og selv 
på de fleste barneavdelinger er erfaringen meget begrenset. Oppstår det problemer eller 
du har spørsmål, kan du kontakte det behandlende sykehuset. Lokal stomisykepleier 
eller sykepleier med kunnskap om barn med stomi kan også gi faglig veiledning.
Mange barn deltar aktivt i stomistellet fra fireårsalderen, men det varierer hvor stort 
ansvart de kan ta.

Forebygg hudproblemer
Huden forandrer seg gjennom hele livet. Spedbarnshuden er spesielt sårbar og følsom 
for irritasjon de første levemånedene. Uansett alder tar det lang tid for huden å bli like 
sterk igjen som før, hvis den først er skadet. Slitasje fra poseskift, kontakt med kjemiske 
stoffer, avføring og urin kan gi hudirritasjon, men med god opplæring i bruk av stomiut-
styr klarer de fleste å unngå større hudproblemer.

Her er noen enkle råd
• Lær dere å bruke barrierekrem (ikke for fet), som er spesielt beregnet til hudpleie 
 under festet av posen. I starten kan dere bruke kremen forebyggende og se hvor 
 ofte det er nødvendig å bruke den i tiden framover.
• Lufting av huden er særlig viktig for spedbarn; 15-20 minutter ved alle poseskift 
 kan være en god investering.
• Anvendelse av ekstra tetningsringer og tetningspasta rundt stomien kan forhindre   
 lekkasje og bør prøves i praksis – helst før det oppstår behov for det (enkelte typer   
 tetningspasta svir fordi de inneholder alkohol).
• Hudplater for sårbehandling kan være effektive for behandling av sår hud. 
 Platen festes under den vanlige stomiposen.

Uansett barnets alder er kjennskap til barrierekrem, lufting av huden og bruk av 
tetningsprodukter nyttig for å forebygge hudirritasjon.
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Årsaker til, og behandling av, hudproblemer 

Lekkasje 
Lekkasje er årsaken til de vanligste hudproblemene. Innholdet i tynntarmen og øvre 
del av tykktarmen virker etsende. Avføringen fra tykktarmen virker mindre irriterende. 
Skader forårsaket av lekkasje eller kontakt med irriterende stoffer i rensemidler og 
stomiutstyr resulterer i rød og irritert hud. Den kan klø, føles sår og kan være væskende 
og lett blødende. Dette er ufarlig og helt vanlig. I lettere tilfeller kan barrierekrem og 
lufting, samt en hudplate for sårbehandling og ekstra god tetning løse problemet. 
Men er ikke dette tilstrekkelig bør man søke hjelp.

Hudslitasje
Når en stomiplate/pose rives av, kan det øverste hudlaget følge med. Dette kan fore-
komme ved for hyppig skift eller ved at klebematerialet sitter for godt fast. Prøv å lufte 
huden godt, behandle den med barrierekrem og unngå for hyppige skift. Dere kan også 
velge annet stomiutstyr.

Allergi
Allergiske reaksjoner på grunn av utstyr og rensemidler forekommer svært sjeldent hos 
spedbarn, men kan oppstå hos større barn. Det er viktig å finne årsaken og fjerne denne.

Irritasjonsvorter 
Irritasjonsvorter på stomislimhinnen eller huden skyldes stadig kontakt med avføring, 
urin eller plastermateriale. Problemet kan muligens løses med tettere bandasjering, men 
det kan bli nødvendig å bruke lapisstift på vortene. I slike tilfeller bør man ta kontakt 
med helsepersonell.

Urinlekkasje 
Urinlekkasje gir en oppbløtning av huden, og det fuktige miljøet gir gode vekstmulig-
heter for sopp. Gammel urin, som blir liggende under stomiplaten, gjør hudens mot-
standsevne mindre. Søk råd om bedre tetning rundt stomien.

Sopp
Soppvekst viser seg som et hvitaktig belegg og gir ofte kløe. Området rundt stomien 
kan behandles med eddikomslag (7 %) eller eventuelt med krystallviolett (0,1-0,25 %) i 
kortere tid. Hos spedbarn bør man være svært forsiktig, da kjemiske stoffer lett opptas 
gjennom huden. Kontakt uansett fagfolk ved mistanke om sopp.

Bandasjeproblemer
Bandasjering av kontinente stomier for urindrenasjon (store barn) eller tarmskylling 
(blindtarmstomi, se s. 9) er sjeldent forbundet med større problemer. Men det forekom-
mer likevel jevnlig en viss hudirritasjon på grunn av hyppig skift eller reaksjoner på tape 
eller bandasje. Mindre lekkasjer kan også gi problemer. Stell og behandling gjøres da 
prinsipielt som ved en vanlig stomi.



Barnehage/skole 

Barn er nysgjerrige på det ukjente og godtar som oftest at noen er litt annerledes. 
Men det blir mye enklere for alle parter hvis barna får logiske forklaringer på hvorfor 
en lekekamerat i barnehagen eller en klassekamerat er litt annerledes. Avmystifisering 
av stomien/reservoaret er fornuftig slik at barnet på en naturlig måte blir tolerert og 
inkludert i venneflokken – og forebygger mobbing.

Informasjon er viktig 
Det er viktig at barnet får det samme tilbudet som sine jevnaldrende, og ikke holdes 
borte fra enkelte aktiviteter fordi de ansvarlige ikke vet tilstrekkelig om barn og stomi/
reservoar. Informasjon til lekekameratene i barnehagen, medelevene på skolen, lærere 
og førskolelærere er viktig. Informasjon og opplæring gjør det også lettere å planlegge 
og tilrettelegge forholdene slik at barnet skal trives best mulig i barnehagen eller på 
skolen.

Alle barn er forskjellige 
Barn har forskjellige modningsnivåer og lærer å skifte bandasje i ulike aldere. Det er 
viktig å ”lytte” til barnet og la det delta i bandasjeskift når det selv føler at det er riktig. 
Lekkasjer kan forekomme og inntreffer like mye i barnehagen som på skolen, der 
barnet er i mye aktivitet. Det er viktig at en hjelper eller noen fra lærerstaben kan bistå 
barnet når posen skal skiftes, slik at foreldrene slipper å ta fri fra arbeidet i skole-/
barnehagetiden.
 
Noen barn foretrekker å få tilrettelagt et spesielt toalett eller skifterom/dusjrom, slik at 
de kan skifte pose, bandasje eller klær avskjermet fra andre. Andre føler ikke at dette 
er nødvendig. Snakk med skolens ledelse om dette, gjerne i god tid før skolestart. Det 
kan være lurt å oppbevare noe bandasjeutstyr og ekstra klesskift i barnehagen og på 
skolen.
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Hvordan opplever barnet å ha stomi?

Barn opplever det forskjellig å skulle få stomi/reservoar. Alderen spiller inn, 
men generelt viser det seg at de ofte takler slike forandringer bedre enn voksne. 
Noen barn godtar sin stomi umiddelbart, mens andre trenger tid til å venne seg til 
bandasjen og at kroppen er annerledes. Mange barn synes dette med posen er 
spennende og vil skifte selv så tidlig som fysisk mulig. Andre foretrekker at noen 
skifter på dem i flere år etter operasjonen.
 
På sykehuset lærer foreldrene, og eventuelt barnet selv, stomistell og hudpleie, 
og bør beherske dette før de reiser hjem fra sykehuset. Med den korte liggetiden 
på enkelte sykehus er dette dessverre ikke alltid tilfelle.
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ofte store behov for å snakke om problemene og spør seg ofte: ”hvorfor rammes akkurat 
vi, og hva har vi gjort for å fortjene dette?”. Noen får urimelig skyldfølelse. Barnet kan i en 
liten periode ”miste ferdigheter”, for eksempel få babyspråk eller ønske å bli matet. 
I tillegg kan det ha økt behov for kos og omsorg.

I bearbeidelsesfasen begynner man å bearbeide sjokket og forsøker å godta den nye 
situasjonen. I tilpasningsfasen forsvinner skyldfølelsen, man lærer å leve med situasjonen 
og finne hensiktsmessige løsninger på tilværelsen. Både voksne og barn går gjennom 
disse fasene, hver på sin måte. Det er individuelt betinget hvor sterkt man reagerer og 
hvor lang den enkelte fasen blir.

En lettelse til slutt
Noen barn blir akutt syke eller er født med misdannelser slik at en operasjon må skje 
umiddelbart. Dette kan være svært traumatisk for familien og utløse krisereaksjoner. Andre 
må følge det syke barnet sitt gjennom en lang og slitsom utredningsperiode, før årsakene 
til plagene blir funnet. Hvis behandlingsalternativet er stomi/reservoar, får foreldrene og 
barnet som regel litt tid til å venne seg til tanken på operasjon. Som regel oppleves dette 
som slutten på en lang periode med mye plager og er dermed en lettelse for familien.

Informasjonsbehov
Foreldrene har ofte et enormt informasjonsbehov, men i sjokk- og reaksjonsfasen er de 
ofte ikke i stand til å forstå alle detaljer, eller ta til seg informasjonen. De trenger derfor 
ofte informasjonen flere ganger, og gjerne også skriftlig. De fleste familier trenger tid for å 
kunne fungerer normalt igjen når et barn blir alvorlig sykt.

Oppfølging av familien
Hvis familien føler behov for hjelp til å takle den nye livssituasjonen, kan sykehuset 
eller primærlegen henvise videre til for eksempel psykologbehandling eller annen egnet 
oppfølging. Tilbudet kan dessverre variere i forhold til hvor man bor i landet.

Hvordan opplever familien den nye situasjonen? 

Barn takler ofte forandringer i livet sitt bedre enn voksne, og de fleste er flinke til å si 
fra hvis det er noe de er misfornøyd med eller ikke liker. Det er derfor viktig å la være å 
vanskeliggjøre noe som ikke oppleves som problemfylt for barnet. Hvordan foreldrene, 
søsken og øvrig familie takler barnets situasjon, kan være avgjørende for hvordan barnet 
selv opplever sin tilværelse. Oppmuntringer er nødvendig for å styrke barnets selvtillit, 
samtidig er det viktig å ta symptomer på mistrivsel og krisereaksjoner alvorlig.

Hva med barnets søsken? 
Søsken kan av og til føle at den syke søsteren eller broren får all oppmerksomheten og at 
de selv blir ”glemt”. Foreldrene er kanskje mye på sykehuset og har begrensede mulig-
heter for å gi den samme oppmerksomheten til dem som er hjemme. De friske barna 
kan også være redde; redde for at den som skal opereres skal dø, eller engstelige for at de 
selv skal bli syke. Noen blir misunnelige på alt den syke får oppleve, for eksempel reiser til 
sykehuset og gaver fra slekt og venner. Enkelte reagerer ved å bli innesluttet, mens andre 
utagerer i håp om å få oppmerksomhet.
 
Det er viktig at også søsken får dekkende forklaringer på hva som skjer og skal skje – de 
skjønner ofte mer enn voksne tror. Ønsker de av og til å være med på sykehuset, kan 
dette avtales med sykehuset. Søsken er ofte svært beskyttende utad overfor den 
opererte broren eller søsteren. Storesøsken får ofte tidlig mer ansvar enn andre barn, 
og kan av og til også hjelpe til med poseskift og tømming. Det er ikke uvanlig at den 
opererte eller dennes søsken velger omsorgsyrker når de blir store.

Forskjellige krisereaksjoner
Å få et sykt barn setter hele familiens tilværelse på hodet, og de fleste opplever krise-
reaksjoner. Den første reaksjonen er ofte preget av sjokk og en uvirkelig opplevelse av 
”dette skjer ikke oss” eller ”diagnosen må være feil”. Så kommer reaksjonsfasen. Man har 
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Et unikt tilfelle

”Å få to barn med Hirschsprungs sykdom er nærmest umulig” var beskjeden foreldrene 
fikk, men da Emma ble født hadde det umulige skjedd. Dette ble begynnelsen på en lang 
periode med sykehusbesøk og oppfølging av døtrene.
 
Søstrene Emma og Oda er født med Hirschsprungs sykdom. Oda, som er eldst, var 8 
uker gammel når hun ble operert for første gang, mens lillesøster Emma kun var fire uker. 
Emma ble reoperert som 4-åring fordi legene ikke hadde fjernet nok av tarmen ved den 
første operasjonen.

Oda fikk anlagt stomi da hun var 6 år. På den tiden syntes Emma det var morsomt å 
prøve søsterens utstyr, og for ca et år siden ville det seg slik at hun også måtte stomio-
pereres, så nå har begge søstrene pose på magen. 80 % av alle tilfeller av Hirschsprungs 
sykdom rammer gutter. Får man et barn med Hirschsprungs, er sjansen ca 10 % for at et 
søsken også skal få sykdommen, så her kan man trygt si at jentene har hatt oddsene mot seg.

En lege på Rikshospitalet spurte pappa Lars om han hadde hatt magetrøbbel da han 
var liten. Det hadde han hatt. Mye arbeid med å finne gamle journaler ble satt i gang. 
Lars hadde fått diagnosen Hirschsprungs som barn. Han hadde vært stomioperert, men 
stomien ble senere lagt inn. Dette var en kjempeoverraskelse for ham. Riktignok hadde 
han hatt mye problemer med magen og tarmene i oppveksten, men ingen hadde noen 
gang fortalte ham årsaken.

Da jeg var på besøk hos familien, fikk jeg med egne øyne se at sykdommen og stomien 
ikke hindrer aktivitet. Her var det full fart hele tiden. Mamma forteller at det selvfølge-
lig skjer ”ulykker” med så aktive barn. For eksempel er Oda meget aktiv i klatreveggen 
og det er ikke noe artig når posen løsner der oppe, men heldigvis er hjelpen aldri langt 
unna. Hos Emma hender det at tarmen kommer ut av bukveggen, og da er det viktig å 
få hjelp fort. Hun må legger seg flatt ned, få av pose og plate, og deretter strøs melis eller 
sukker på tarmen. Etter ca 2,5 timer har tarmen gått tilbake igjen.

Det blir selvfølgelig mye arbeid på foreldrene ved en slik sykdom. Det kreves at de er på 
”vakt” hele tiden, i tillegg til faste rutiner som ikke alltid like populære. Blant annet er 
barna på Rikshospitalet en gang i uken. Mamma Monica har derfor sluttet i jobben og 
fått innvilget omsorgslønn for en periode. Foreldrene ikke hatt en eneste ”frihelg” for 
seg selv siden barna ble født, men nå når jentene begynner å bli store og lever godt med 
sykdommen, håper de på en avlastningshelg. 

På spørsmål om hvordan de fant NORILCO, sier Monica at de lette på internett og spurte 
deretter på riksen om foreningen. Gjennom NORILCOs sekretariat kom de i kontakt 
med foreldregruppen for stomiopererte barn. Her har de fått mange gode råd av andre 
som har vært igjennom det samme med sitt eget barn. De har vært deltagere på flere 
familieleire som NORILCOs foreldregruppe har arrangert og synes dette er veldig posi-
tivt. Her får de treffe andre barn med stomi, og til og med noen med samme sykdom.

Foreldre og barn kan ikke få fullrost Rikshospitalet nok, for den hjelpen de får. De har fått 
tett oppfølging av stomisykepleier Torill Faye-Schøll som har gjort en kjempejobb. 
Overlegen på BUP har også vært på Odas skole for å informere om sykdommen og 
stomien. Oda forteller at hun aldri har problemer på skolen som følge av stomien. 

Når jentene blir 15-16 år gamle vil de få tilbud om å legge tarmen inn igjen, men foreløpig 
lever de et aktivt liv med stomien.



En liten gigant

Eirik Gulbrandsen (11) vil bli stor, fortest mulig. Posen på magen kan gjerne være 
som den er.

- Hei, her er jeg! Endelig, så kommer dere! 
- Hils på assistenten min, Karin, hun hjelper meg mye, sier han og leder samtidig 
verdensvant vei til datarommet. Der er skolekameratene, fra femte klassetrinn til 
sjuende. Narkotika står på timeplanen. – Det er LSD og sånt, opplyser Eirik og introdu-
serer oss for skolevenninnen Camilla (12). 

Det er tid for en fotosession, og barna er ikke vonde å be. Eirik er midt i rampely-
set - og stortrives. Han forteller om alt han er blitt flink til, om skituren i fjor og om 
kanonballtimen i midttimen. Der var han konge. Helt konge. Det var hardt, men det 
gikk riktig så bra, akkurat som stomien gjør. Med eget toalett og støtte fra assistenten, 
Karin Johansen, lever han en tilnærmet vanlig barnetilværelse store deler av tiden. 

Forlangte undersøkelser 
Slik har det ikke alltid vært. Det året Eirik fylte tre begynte bekymringsmeldingene fra 
barnehagen å komme. Gutten var unaturlig slapp. Han nektet å gå på do og sov mye. 
Det at han ennå ikke hadde et godt ordforråd gjorde uvissheten enda større. 

- Jeg visste at noe var galt. Han hadde konstant vondt i magen, spiste lite og hadde 
knapt ork til noen ting. Vekten raste ned. Ting stemt dårlig. Men legene trodde likevel 
ikke helt på det. De ba meg om å lage sunn mat og være flink med grensesetting, 
forteller Eiriks mor, Astrid Haga. I begynnelsen valgte hun å stole på legenes råd og slo 
seg til ro med at ting ville endre seg til det bedre. Alternativ behandling ga også nytt 
håp – en stund. Men den nagende følelsen vokste ettersom gutten ikke ble frisk. Eiriks 
eldre bror Eystein, hadde aldri noen av disse plagene. Astrid valgte til slutt å stole på 
morsinstinktet og kunnskapen sin, og forlangte videre undersøkelser. 

- Det hjalp å ha et barn fra før. Vi bestemte oss for å stå på inntil vi fikk et ordentlig 
svar på hva som var galt. Selv da tok det et halvt år. Vi ble litt kasteball mellom 
Ullevål universitetssykehus og Ahus. Men da legene var ferdige med de kliniske 
undersøkelsene og prøveresultatene var klare, var konklusjonen klar. Eirik led av 
Crohns og det var ikke lenger noen tvil om at han måtte ha behandling.
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Da det endelig ble fastslått at Eirik hadde Crohns, føltes det som en lettelse. 
Nå hadde vi endelig en diagnose å forholde oss til.



- Det føltes i grunnen som en lettelse da svaret kom. Da vi hadde en diagnose å 
forholde oss til. Etter det gikk alt mye lettere med helsevesenet også, vi kom i 
kontakt med de rette personene, sier Astrid. 

Ingen vei utenom 
Gutten fikk først medisinsk behandling og senere anlagt en colostomi. Men det 
oppsto raskt sårdannelse og sykdommen blusset opp igjen. Effekten av kortison-
behandlingen var også avtagende. Å fjerne tykktarmen sto snart igjen som neste 
alternativ. Eirik fikk tynntarmen utlagt, ileostomi. 

- Dette er jo et drastisk inngrep som ikke er reversibelt. Men det var i grunnen ingen 
annen utvei, så det føltes riktig. Eirik hadde det vondt. Dessuten minnet legene oss på 
at mye kan skje med legevitenskapen i fremtiden. 

Familien følte at de fikk god støtte på Ahus. Eirik ble en umåtelig populær pasient på 
gastro barneavdelingen. Det at han fikk lov til å spille playstation er et av mange gode 
minner fra avdelingen. Da legen hans, Gøri Perminow, flyttet til Ullevål, fulgte pasien-
ten etter. Høsten 2005 ble ti-åringen lagt på operasjonsbordet igjen. Og til tross for 
postoperative komplikasjoner, bl.a. tarmslyng, har inngrepet vist seg å være en bedre 
løsning. 

Assistenten skifter 
Sykdommen og operasjonen førte til mye skolefravær i fjor. Etter operasjonen valgte 
Eirik selv å gå rundt til alle klasserommene og fortelle hvorfor han var slapp til tider, 
og mye borte fra skolen. Han fortalte om sykehusoppholdet og viste frem posen sin. 
Formen har vært bedre i dette skoleåret, mye takket være remicaden-kurene han får 
annen hver måned. 

- Like før ny behandling, når det er lenge siden sist, merker vi veldig godt her på skolen 
at han er slapp. Han er mye piggere rett etter en kur, forteller Karin. 
Eiriks foreldre er glad for at sønnen får den dyre, men helt nødvendige kuren hver 
åttende uke. De er også fornøyde med tilretteleggingen de har fått fra PPtjenesten i 
kommunen. Sykdom og mye fravær gjør det vanskelig å henge med på skolen. Derfor 
er opplæringen nøye tilrettelagt, både faglig, praktisk og sosialt. Når platen på magen 
løsner, eller posen må skiftes, trår assistenten til. Noe hun selv har valgt. Ingen skoleas-
sistenter kan pålegges slike oppgaver. 

- Hjemmetjenesten gjorde det tidligere, men da gikk det mye verdifull undervisnings-
tid tapt på venting. Dette kan jeg fint klare selv, tenkte jeg, og bestemte meg for å 
gjøre det. Det er helt uproblematisk. Noen ganger må vi bare planlegge litt nøye, med 
ekstra klær og transport på lengre etapper, sier assistenten. På sikt skal Eirik bli helt 
selvhjulpen med posen. Men akkurat nå er han litt for lite sjenert over den. Nettopp 
det kan skape negative reaksjoner i blant, selv om posen er helt luktfri. Å ha utlagt 
tarm blir fort en vanesak for den det gjelder. Som å pusse tenner. 

Kanintenner ingen hindring 
Fotomodellen på datarommet vil ha mer action og stiller friskt opp til nye bilder. 
Vi ser 135 cm med pur glede. 
- Oi, nå viser jeg visst kanintennene mine! sier Eirik, som om han plutselig kom på en 
stor hemmelighet. 
- Kanintenner? 
- Jaaaa, ser du ikke det da! sier han og viser fortennene for alt det er verdt. - Men jeg 
skal få regulering neste år, opplyser han. Det er lite som bekymrer dette sjarmtrollet. 
Med god oppfølging, og noen cm til, ligger livet an til å bli helt topp.
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Ådne er som unger flest

Jeg besøkte Ådne på en torsdag i september, for på torsdager har han fri fra barne-
hagen og har kosedag hjemme med mamma Guro og lillesøster, som er 3 måneder 
gammel. Ådne er som unger flest, han klatrer i trær, hopper i sofaen, koser med 
lillesøster, sykler som en villmann og hvis jeg ikke hadde vist det, så hadde jeg aldri 
trodd at denne aktive 4 åringen har to stomier. 

Da Ådne ble født fikk mamma han opp på brystkassa i et halvt minutt før han ble tatt 
med av jordmor. Først 4 timer senere kom en lege (kirurg) inn og fortalte at han var 
født med analatresi. I tillegg hadde de oppdaget en fistel på spiserøret, en såkalt 
øsofagens atresi. Det vil si at det var lekkasje fra spiserøret og inn til lungene. De fikk 
beskjed om at han måtte opereres umiddelbart.

Hvordan reagerte dere når legen kom og fortalte alt dette?
Jeg, sier mamma, ble helt apatisk og skjønte nok ikke dette, mens pappa Roy bare gråt. 
Etter at tykktarmen da var lagt ut som en foreløpig løsning begynte vi å kose oss med 
han og selv om det var problemer, så gikk det greit. 

Etter 5 måneder var de inne på riksen for å lage åpning, slik at avføringen kom ut riktig 
vei. Dette fungerte en stund før de måtte begynne med avføringsmiddel og etter hvert 
tarmskylling med saltvann.
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Da han var ti måneder begynte Ådne i barnehagen, tre dager i uken. I begynnelsen 
fikk han hjelp fra hjemmesykepleien, men dette ble vanskelig etter hvert, på grunn av 
stadig skifting av personalet. Fra han var 1,5 år hadde Ådne en problemfylt periode 
både med tarmene og urinblæren. Fordi nervene ikke ga beskjed om at blæren måtte 
tømmes, måtte legene lage en åpning på magen hvor urinen piplet ut. Her hadde han 
en bleie som sugde dette opp. Det mest utrolige var støtten fra det norske trygdeve-
senet; foreldrene kunne få dekket utgiftene til damebleien Tena Lady, men ikke Libero 
bleier, selv om Tena Lady måtte skiftes tre ganger så ofte og fungerte dårligere!

Etter mange kontroller på smågruppesenteret på Rikshospitalet, har sykepleier Torill 
Faye-Schjøll blitt som en reservebestemor for Ådne. Det var hun som foreslo at 
familien kanskje skulle vurdere stomi da Ådne var tre. Etter et halvt år ble han 
operert og fikk anlagt både colostomi og urostomi.

Hvordan har reaksjonene vært på dette?
Nesten alle synes synd på oss og Ådne, men vi føler det som helt fantastisk. Nå er det 
ikke synd på han, alt fungerer bra. Han går i barnehagen 4 dager i uken og er som alle 
andre 4 åringer sier mamma. I barnehagen har personalet tatt ansvar og skifter på han, 
og det er faktisk mange av barna som vil være med å se på skiftingen.

Guro sier at Kongsberg kommune har vært en støttende hjelp med sin koordinerings-
tjeneste, det vil si at alle instanser; PPT, fysioterapeut, fastlege, barnehage, avlastning, 
ergoterapeut og trygdekontor møter sammen. Alle instanser har møteplikt og for 
foreldrene betyr dette at de kun har en å forholde seg til. Men, uten fantastiske beste-
foreldre på begge sider hadde dette vært mye tyngre for Guro og Roy. Gode rutiner er 
viktig og hver morgen skiftes pose på urostomien.

Mens jeg sitter i stua på den idylliske gården de bor, spør Ådne om å få se min pose. 
Jeg viser han selvfølgelig denne. Da titter han opp på meg og sier: har du bare en. 
Det kommer tydelig frem under besøket at han ikke vil prate om stomiene. Det er 
viktigere å vise meg at han kan klatre i trærne, eller fortelle om alle de andre barna han 
møtte på familieleieren til NORILCO. Her trivdes hele familien sier mamma, og ber 
meg hilse de andre som var der. Neste år vil han ditt igjen, men da skal han ha med 
lillesøster også.



Kosthold 

Alle behøver mat for å vokse og utvikle seg. De fleste barn med stomi er født med 
misdannelse i tarm og/eller urinveier, men kroppen tar vanligvis opp næringsstoffene 
i maten på normal måte. I de fleste tilfeller er det derfor ikke nødvendig med spesielle 
dietter.

Gode kostråd
• Spis sunn og variert mat
• Spis regelmessig - og små måltider
• Spis langsomt og tygg maten med lukket munn
• Drikk rikelig
• Drikk mellom måltidene, og ikke så mye når du spiser
• Ikke bruk tyggegummi

Lukt- og luftplager 
Det er store individuelle variasjoner når det gjelder hvilke matvarer som kan gi plager, 
det er derfor viktig at man prøver seg fram.
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Colostomiopererte kan være plaget av lukt- og luftplager. Løk, sterkt krydret mat, fisk 
og egg kan resultere i dannelse av sterk lukt. Kål, bønner, erter og løk kan øke gassdan-
nelsen i tarmen. Det kan også søtningsstoffet sorbitol, tyggegummi og kullsyreholdige 
leskedrikker. Ved overgang til et fiberrikt kosthold, som er viktig for å unngå forstop-
pelse, kan noen oppleve luftplager. Dette bedrer seg vanligvis etter kort tid. Når man 
er operert, er det også viktig å drikke rikelig. Vann er den beste tørstedrikken.

Diaré
Ved diaré kan blåbærsaft, svak buljong, bananer og revne epler virke stoppende. 
Kokt potet, havregrøt, halvgrovt brød, ris, svak te, spaghetti og lyst kjøtt er også bra 
ved løs mage.

Sur urin – mindre lukt 
Urostomiopererte kan oppleve at urinen får en intens lukt på grunn av enkelte 
matvarer. Blant annet kan asparges, reker og krydder forårsake dette. Jo surere urinen 
er – desto mindre lukter den. I tillegg forebygger sur urin urinveisinfeksjoner. Drikker 
barnet appelsinjuice eller får i seg tilstrekkelig av andre produkter med høyt C-vita-
mininnhold, øker surhetsgraden på urinen. Tranebærtilskudd har vist seg å forebygge 
urinveisinfeksjoner hos urostomiopererte mest effektivt.

Hyppige toalettbesøk
Har barnet bekkenreservoar (se s. 10) må det regne med nokså hyppige toalettbesøk, 
vanligvis 2-6 ganger daglig. For enkelte blir ikke lukkefunksjonen helt tilfredsstillende, 
men problemene kan reduseres ved riktig kosthold. Prøv derfor en kost med lite 
sukker og fett, dette kan virke stoppende. Fiber trekker til seg vann og kan dermed 
gjøre tarminnholdet fastere. Men pass på mengden, slik at barnet ikke får nye 
problemer på grunn av forstoppelse.

Hva når barnet spiser lite?
Mange foreldre kan i perioder oppleve at barnet spiser lite. Det er vanskelig å sette 
opp regler for hvor mye barnet bør spise, men så lenge barnet vokser og legger på 
seg tilfredsstillende og er ved normal helse, er det ingen fare. Enkelte får ”prestasjons-
angst” og mister appetitten når mye mat blir servert på en stor tallerken. Prøv derfor å 
plassere maten på en mindre tallerken slik at barnet lettere opplever å få i seg et ”helt” 
måltid. For å gjøre maten mer innbydende kan du pynte med friske farger og/eller 
fantasifulle dekorasjoner. Gode eksempler finnes blant annet i brosjyren ”Barnemat for 
hele familien”, utgitt av Opplysningskontoret for kjøtt.



Reiser

Skoleutflukter, leirskole og fritidsaktiviteter
Vanligvis kan stomi-/reservoaropererte barn ha et like normalt liv som sine jevnaldrende. 
Det er ingen medisinske begrensninger for utfoldelse, og de kan delta i alle idretter for 
barn.
 
Det er viktig at foreldrene følger opp barnet sitt tett, viser varme og omsorg og hjelper 
til med å bygge opp barnets selvtillit. Han eller hun må føle at det har like stor verdi 
som andre – selv om det er litt annerledes. Det er også viktig at barnet får utfolde seg 
på egen hånd, og at de voksne ikke overbeskytter eller ”stakkarsliggjør” barnet. Skole-
utflukter og fritidsaktiviteter utenom skolen er viktige for å kunne gi barnet følelsen av 
egen mestring, og det er lurt av foreldrene å oppmuntre til dette.

Lengre reiser og ferieturer
Du kan gjerne reise jorden rundt med stomi/reservoar, men det kan være smart å 
gjøre visse praktiske forberedelser:
•  Ha alltid nok og riktig utstyr med. Det er ofte tungvint, tidkrevende og av og til dyrt  
 å få tak i utstyr hvis man er ute og reiser, særlig i utlandet.
•  Ta med en legeerklæring (på engelsk) som bekrefter at barnet er avhengig av 
 medisinsk utstyr. Kontakt NORILCOs sekretariat for å få en ferdig laget erklæring,   
 som dere kan be legen om å underskrive.
•  Det kan være lurt å ha forberedt seg i tilfelle oppkast eller diaré. Spør legen hva som  
 anbefales for ditt barn.
•  Vær litt ekstra forsiktig med hva den opererte spiser. Barn med stomi/reservoar 
 blir fortere uttørret enn andre barn hvis de får diaré.

På www.norilco.no kan dere blant annet finne ordlister med stomiuttrykk på 
forskjellige språk, samt ulike tips og råd. Som medlem av NORILCO kan du få flere 
nyttige reisedokumenter som det kan være lurt å ha med seg.

Nye sikkerhetsregler har gitt strenge restriksjoner på hva det er lov å ha med seg i 
håndbagasjen. Vær oppmerksom på at reglene kan endres, vi anbefaler derfor å 
undersøke dette før dere reiser. 

Besøkstjenesten

Både foreldre og barn kan ha behov for å snakke med andre, og treffe andre som er i 
samme situasjon - noen som vet hvordan det føles på kroppen å få og leve med stomi. 
NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte, har en landsomfattende 
besøkstjeneste. På grunn av at det er få barn som får stomi og at disse er spredt over 
hele landet, har foreldregruppen opprettet et eget tilbud til familier med stomi-/
reservoaropererte barn. Dette er foreldre som selv har vært i samme situasjon og som 
derfor kan ha mange gode råd å gi. Ønsker du kontakt med gruppen, henvend deg til 
NORILCOs sekretariat på tlf: 020 13, norilco@kreftforeningen.no eller www.norilco.no. 

Tilbud fra NORILCOs foreldregruppe 

NORILCOs foreldregruppe arbeider for å bedre forholdene for barn og unge i alderen 0-15 
år med stomi/reservoar. En rekke tiltak skal hjelpe de involverte familiene før, under og 
etter operasjonen.

Kontakt med andre i samme sitasjon
Foreldregruppen gir et tilbud til familier med stomi-/reservoaropererte barn som ønsker 
noen å snakke med. Dette er foreldre som selv har vært i samme situasjon og som derfor 
kan ha mange gode råd å gi. 

Familiesamling 
Arrangeres hvert år for familiene til stomi-/reservoaropererte barn. Sosialt samvær, 
utveksling av erfaringer og temaer knyttet til barn med stomi og reservoar står sentral 
denne langhelgen. Det er også fokus på søsken og mestring.

Foreldre/barn-samling 
Arrangeres hvert annet år. Barn og foreldre møtes til sosialt samvær og lek. 
For å skape selvtillit og minske følelsen av å være annerledes, er det viktig at barna 
får treffe andre barn i samme situasjon.

Juniorsamling 
Arrangeres annet hvert år for barn mellom 11 og 15 år. Barna inviteres på en helgesamling 
uten foreldre (kan eventuelt ha med en forelder dersom det er nødvendig). Å kunne reise 
alene for å treffe jevnaldrende stomi-/reservoaropererte kan gi barnet en viktig følelse av 
mestring. Foreldregruppas ledere sørger for at alle føler seg trygge og får en opplevelsesrik 
helg. Foreldre/barn-samlingen og juniorsamlingen kan bli slått sammen på sikt.
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Hjelpetiltak/rettigheter

Når et barn får en kronisk sykdom, virker det inn på hele familiesituasjonen. Hvilke 
konsekvenser sykdommen får, avhenger av flere psykososiale faktorer, i tillegg til de 
medisinske, og ingen familier opplever sitasjonen likt. Det finnes en rekke tiltak og 
rettigheter som kan bidra til å legge forholdene best mulig til rette for familien.

Stomiutstyr
Folketrygden gir refusjon for stomi-/bandesjeutstyr på blå resept. Blåresepten må 
fornyes hvert år, og dere kan kjøpe inn utstyr for 3 mnd. av gangen. Utstyret barnet 
trenger kan dere kjøpe på apotek eller hos en bandagist. Barn over 12 år må betale en 
egenandel som blir bestemt av NAV. Den kan påføres kvitteringskort for egenandeler. 
Oversikt over refusjonsberettiget utstyr får du ved henvendelse til ditt NAV-kontor 
eller på www.nav.no.

Stønader
I spesielle tilfeller kan dere ha rett til grunnstønad, hjelpestønad og/eller særfradrag 
i likningen. Familier til syke barn kan også ha rett til omsorgspenger, pleiepenger og 
opplæringspenger. Dere finner informasjon og nyttige linker på www.nav.no eller 
www.norilco.no. Blant annet har vi laget et eget rettighetsdokument som du kan laste 
ned eller få tilsendt ved henvendelse til NORILCOs sekretariat på telefon 020 13.

Informasjon fra det offentlige
På Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside www.hod.dep.no finner dere 
informasjon om de rettighetene dere har som pasient og pårørende. 

Når barnet starter på skolen

Det er viktig å sette seg inn i rettighetene før skolestart. Søk støtte i god tid!
Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovet deres. Skolen skal inn-
redes slik at det blir tatt hensyn til de elever som har spesielle behov på grunn av ulike 
funksjonshemminger. Det er viktig å kontakte skolen i god tid før skolestart, og melde 
i fra om at barnet deres har behov for tilrettelegging. 

Toalett og skap 
Det er viktig at barnet får en trygg skolestart, og har gjort seg kjent med toalettforhol-
dene på forhånd. Det bør være et låsbart skap til stomiutstyr og nødvendig klesskift. 
I tillegg er det greit med en dusj (må vurderes i det enkelte tilfelle) slik at barnet har 
muligheten til å vaske seg. Det er en fordel med et handikaptoalett, slik at det er stort 
nok til nødvendig utstyr og ikke brukes av altfor mange. Doen bør også være i nær-
heten av der barnet oppholder seg. Dersom barnet ikke ordner stomiskift selv, må det 
tas opp med skolen om det er noen som kan ta ansvaret. Dette plikter ikke skolen å 
gjøre. Hjemmesykepleien har ansvaret og kan komme på kort varsel dersom det er 
behov for det. Et alternativ er at barnet har med en god venn fra klassen. 

Uten bekymringer 
Hyppigheten av lekkasjer varierer. Dersom barnet sjeldent har lekkasjer, er det likevel 
viktig at det er godt tilrettelagt for et stomiskift på skolen for bruk den dagen det er 
nødvendig. Et barn skal slippe å bekymre seg på skolen for hva som vil skje hvis 
”posen” løsner. Det er også viktig at en assistent er med på turer og utflukter, slik at 
eleven har noen å snakke med dersom det blir en lekkasje. 
Dersom noen ønsker mer informasjon kan NORILCO sekretariatet sette dere i kontakt 
med foreldre som har egne erfaringer.
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Fakta 
Dette sier loven:
Når foreldre melder et behov, skal skolen behandle saken etter reglene om 
enkeltvedtak i forvaltningsloven. Det kan leses mer om dette i opplæringsloven 
§ 9a-2, og loven finner dere på www.lovdata.no. 

Skolens sakkyndige instans i forhold til eventuelle behov for spesialundervisning 
er pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT). Dere finner mer om dette i opplæ-
ringsloven § 5-4. Det skal utformes en individuell opplæringsplan for barnet.



Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte, er en 
landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. 

Foreningen ble stiftet 24. april 1971 og har 5200 medlemmer 
fordelt på 22 distriktsavdelinger over hele landet. NORILCO er tilsluttet 
Kreftforeningen. 

Foreningens formål er å ivareta interesser for stomi- og reservoaropererte 
og for personer med sykdommer som kan føre til stomi/reservoar.
Foreningen skal arbeide for økt satsning på forebygging, forskning og diagnos-
tikk samt sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende.

Dette søkes gjennomført ved å:
• drive opplysende og veiledende virksomhet
• drive besøkstjeneste
• fremme de stomi- og reservoaroperertes krav på service fra helseinstitusjoner, 
  apotek, bandasjister og myndigheter
• søke kontakt og samarbeide med helsepersonell
• utgi medlemsblad
• samarbeide med andre funksjonshemmedes organisasjoner 
• samarbeide internasjonalt for å bedre stomi- og reservoaroperertes interesser. 

Foreningens grunntanke er at opererte som har tilpasset seg en hverdag med 
stomi/reservoar har gjort erfaringer som kan være til hjelp for andre som står 
foran en slik operasjon. 

Vårt mål er: Lik mulighet til livskvalitet for stomi- og reservoaropererte som for 
andre. Foreningen har egne grupper for ungdom og foreldre til stomi-/reservoar-
opererte barn.

Meld deg inn som medlem og få faglig oppdatering og mulighet til å delta på 
foreningens ulike kurs og arrangementer.
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NORILCOs distriktsavdelinger

NORILCO har 22 distriktsavdelinger og 3 lokallag i:
Akershus, Aust-Agder, Bergen, Buskerud, Drammen, Finnmark, 
Hedmark, Nordland, Nordmøre, Nord-Rogaland, Nord-Trøndelag, 
Oppland, Oslo, Romsdal, Sunnmøre, Sør-Rogaland, Sør-Trøndelag, 
Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold og Østfold. 

For nærmere informasjon – ta kontakt med NORILCOs sekretariat. 
NORILCOs distriktsavdelinger arrangerer medlemsmøter, turer og 
utflukter med faglig og sosialt innhold samt kurs for nyopererte, 
pårørende, besøkere, helsepersonell og skoler. Noen avdelinger har 
egne ungdomslag for medlemmer mellom 15 og 35 år.
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Egne notater:



Besøksadresse: Tullins gate 2, Oslo
Postadresse: Postboks 4, Sentrum, 0101 Oslo
Telefon 020 13
E-post: norilco@kreftforeningen.no
Internet: www.norilco.no

Den som har fått beskjed om å 
måtte gjennomgå en stomi-
eller reservoaroperasjon har mange 
spørsmål å stille: 
Hva vil dette få å si for min hverdag? 
Kan jeg leve som før, fortsette i jobb 
og drive fritidsaktiviteter? 
Hva med seksuallivet? 
Er ikke stomiopererte plaget av 
at det oppstår ubehagelige lukter 
og lyder? 




