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Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. 
Arbeidet er basert på innsamlede midler, gaver og støtte fra privatpersoner og næringsliv. 

Kreftforeningens hovedmål er å bidra til at flere unngår å få kreft, bidra til at 
flere overlever og å sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. 
Kreftforeningen samarbeider for tiden (januar 2008) med ti pasientforeninger 
og finansierer det vesentlige av virksomheten til disse foreningene. 
  
 I den pasientrettede virksomheten gir Kreftforeningen ulike tilbud. Kreftlinjen 
bemannes av helsepersonell med taushetsplikt og er åpen for alle som har spørsmål 
om kreft. Innen omsorgsarbeidet gjennomføres kurs og grupper med ulike tema til 
pasienter, pårørende og helsepersonell. Vi gir også tilbud om råd og veiledning 
innenfor kreftrelaterte tema, levekår, rettigheter og muligheter. Rettighetskontoret 
er et tverrfaglig kompetanseteam med bl.a. jurister, sosionomer og helsepersonell 
med bred erfaring. Rettighetskontoret kan i enkeltsaker gi juridisk bistand.
Du kommer i kontakt med Kreftlinjen og Rettighetskontoret på telefon 800 48 210 
eller ved å sende e-post til henholdsvis kreftlinjen@kreftforeningen.no eller 
rettigheter@kreftforeningen.no. Mer informasjon om virksomheten finnes på 
www.kreftforeningen.no 

Har du spørsmål om kreft?
Ring Kreftlinjen på telefon 800 48 210

Du kan også kontakte oss på:
› e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no
› SMS til 1980 merket Kreftlinjen
› eDialog 24 på www.kreftforeningen.no
› FAQ / ofte stilte spørsmål

Kreftlinjen er åpen for alle og tjenesten er gratis fra fasttelefon.
Den er et tilbud til alle som har spørmål om kreft.
Kreftlinjen bemannes av helsepersonell som har taushetsplikt.

Kreftlinjen åpningstider: 
› mandag, tirsdag og onsdag: kl. 0900 – 2000  ›  torsdag og fredag: kl. 0900 – 1500



FORORD

Den som har fått beskjed om å måtte gjennomgå en stomioperasjon 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... Og klarer jeg å holde på avføringen med bekkenreservoar?

Tanken på å måtte leve med en oppsamlingspose for kroppens avfallsstoffer på magen 
eller et innvendig reservoar er skremmende både for den som skal få stomien og de 
nærmeste. Og trolig mer skremmende jo mindre man vet. For la det med en gang være 
sagt: Med moderne utstyr og behandling kan den opererte leve sitt liv som før på 
nesten alle måter etter en operasjon. 

I denne brosjyren finner du informasjon som forhåpentligvis kan være en hjelp til å 
løse praktiske og følelsesmessige spørsmål, både før og etter en stomi/reservoaropera-
sjon. Du finner også generelt stoff om stomi, reservoar og forskjellige typer bandasjer 
og utstyr i brosjyren. I tillegg finnes også en oversikt over hjelpeapparat og nyttige 
adresser.

Denne brosjyren kan ikke gi svar på alle spørsmål, og det er viktig at du også aktivt 
bruker leger, stomisykepleiere/sykepleiere og andre informasjonskilder. 
Vårt mål med denne brosjyren er at den skal være en støtte, foruten at den skal spre 
kunnskap og fjerne misforståelser både blant pasienter, pårørende, omsorgspersonell 
og andre interesserte.

Med vennlig hilsen
NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte



Stort sett lever jeg som før. Det er lite jeg behøver å passe spesielt på i hverdagen.

HVA ER STOMI?

Ordet stomi betyr munn eller åpning. I medisinsk sammenheng benyttes vanligvis 
uttrykket om en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten 
av huden. Formålet med stomien er å erstatte eller avlaste et sykt organ, for eksempel 
å lede avføringen ut når endetarmen er fjernet eller angrepet av sykdom.  
Det finnes flere typer stomier, og de har fått navn etter organet som er ført ut 
gjennom huden. Ved colostomi og ileostomi er dette henholdsvis tykktarmen (colon) 
og tynntarmen (ileum), mens urostomi betegner at det er urinveiene som er lagt ut. 
Stomien anlegges på pasientens mage; den nøyaktige plasseringen er avhengig av type 
stomi og den operertes kroppsbygning. Av de tre stomitypene er colostomi langt den 
vanligste. Blant de 8–10 000 stomiopererte i Norge utgjør denne gruppen 
ca. 60 prosent, mens 33 prosent har ileostomi og 7 prosent urostomi.

MED POSE PÅ MAGEN
En stomi mangler de lukkemusklene som ellers gjør det mulig for deg å velge tids-
punktet for toalettbesøk. Ved ileostomier og urostomier flyter henholdsvis avføringen 
fra tynntarmen eller urinen mer eller mindre kontinuerlig, mens tykktarmen tømmer 
seg spontant opptil flere ganger hver dag. De fleste stomiopererte må derfor bære en 
pose på magen der urin eller avføring samles opp. Stomiutstyret blir stadig forbedret 
for å gjøre livet lettest mulig for den opererte, som vanligvis etter kort tid venner 
seg til å stelle stomien selv. De aller fleste kan gå tilbake til sitt vanlige arbeid etter 
operasjonen, og lever ellers omtrent slik de gjorde før.

ÅRSAKER TIL STOMIOPERASJONER
Kreft
De fleste stomioperasjoner skyldes kreft i endetarm eller urinblære, og behandles ved 
at det angrepne organet fjernes. Det er særlig middelaldrende og eldre mennesker som 
rammes av disse kreftformene.
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Kroniske betennelser
Alvorlige og kroniske betennelsestilstander i tykktarmen er den vanligste årsak til 
stomier hos yngre og middelaldrende. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er sykdommer 
som kan utvikle seg slik at det blir nødvendig å fjerne endetarm og/eller tykktarm.

Misdannelser
Det hender at barn fødes med misdannelser som hindrer at urinblære eller tarmer 
fungerer slik de skal, som for eksempel blæreekstrofi (åpen blære), ryggmargsbrokk, 
analatresi (manglende endetarmsåpning) og Hirschsprungs sykdom som skyldes 
vanskeligheter med å tømme tarmen fordi deler av tykktarmen mangler nerveceller. 
Dette gjør at noen barn vokser opp med midlertidig eller permanent stomi.

Skader
Kirurgiske inngrep og strålebehandling mot kreft fører i noen tilfeller til at friske 
organer rammes. Særlig ved kreft i underlivet kan dette gå ut over urinveier eller 
tarm, slik at det blir nødvendig å anlegge en stomi. Det samme gjelder i sjeldne 
tilfeller ved skader etter en ulykke.

Stomier kan være midlertidige eller varige, avhengig av årsaken til operasjonen. 
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å anlegge stomi som en midlertidig 
avlastning. 

Se også avsnittet om ileoanal anastomose (IAA) på side 12. 
Varige stomier er det mest vanlige.

Den første tiden var tøff å komme igjennom, men etter hvert som jeg lærte å 
akseptere forandringene på kroppen ble det overraskende greit å leve med stomi.
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Jeg kan være aktiv som før ...                   .... og fortsatt nyte naturen

TARMSTOMIER OG RESERVOARER

De fleste stomier anlegges i tarmsystemet, enten ved at tykktarmen (colostomi) 
eller tynntarmen (ileostomi) 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 fire centimeter ut fra hudoverflaten, slik at avføringen tømmes mest mulig direkte 
i posen og ikke kommer i berøring med huden, som kan bli irritert. Selve stomien får 
dermed utseende som en liten og friskt rødfarget klump på magen. Se figur til høyre. 
Når såret rundt stomien er grodd, behandles den som en vanlig endetarmsåpning, 
og det trengs hverken hansker eller spesiell renslighet når den stelles. 
Stomien tåler berøring, og stomiområdet behøver ikke skjermes mer enn 
magen forøvrig.

Fig. 1: Stomien lages ved at et stykke 
av tarmen trekkes ut gjennom huden, 
vrenges og sys fast.
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Blandingen av mat og spytt svelges og passerer spiserøret på vei til magesekken. Her blandes det inn 
magesyre, som starter en 3–4 timer lang nedbrytningsprosess. Deretter føres mageinnholdet videre 
til tolvfingertarmen, og tilsettes gallesalter fra leveren og enzymer fra bukspyttkjertelen. Disse bryter 
ned proteiner, karbohydrater og fett. 

l tynntarmen fortsetter nedbrytningsprosessen, forsterket av nye enzymer fra tarmsaften. Tarminn-
holdet er nå blitt en tyktflytende, enzymrik væske. I de fire timene det tar å passere den 5–6 meter 
lange tarmen blir næringsemnene sugd opp i tarmveggen og ført videre med blodet til cellene rundt 
om i kroppen.

Tarminnholdet er som en tyntflytende velling når det når den nederste delen av tynntarmen – ileum 
– og inneholder fremdeles en stor del av de stoffene som bryter ned maten.
 
Tykktarmen – colon – mottar ca en liter tarminnhold fra tynntarmen i løpet av et døgn. Den inne-
holder store mengder bakterier som tilintetgjør enzymene i tarminnholdet, etter at de nå har gjort 
sin nytte. Her suges også mesteparten av vannet opp. Tykktarmen er bare rundt én meter lang, al-
likevel bruker tarminnholdet fra 12 til 18 timer på å passere. l venstre del av tykktarmen har det fått 
utseende og konsistens som normal avføring, og også den ubehagelige lukten som skyldes svovelstof-
fer. Innholdet av enzymer er nå blitt meget lavt, og  pH-verdien nesten nøytral.
 
Endetarmen – rectum – med lukkemuskel virker som en beholder for avføring og styrer tømmingen. 
Når endetarmen er borte kan man derfor ikke lenger kontrollere tømmingen av tarminnholdet.

COLOSTOMI
Årsaken til at man får anlagt en colostomi er alvorlige sykdommer som rammer 
endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Kreft er den vanligste årsaken, men 
godartede svulster, betennelser, innsnevringer, lukkemuskel som ikke virker og 
medfødte misdannelser kan også gjøre inngrepet nødvendig. 

Stomien kan være varig eller midlertidig. Midlertidige stomier anlegges når en 
regner med at tarmens kontinuitet senere kan gjenopprettes. Dette forutsetter 
imidlertid at endetarmens lukkemuskel er i behold. Hvis ikke må man regne med å 
ha stomien resten av livet. Det finnes forskjellige typer colostomier. Hvilken type som 
velges avhenger av hvilken del av tarmen som er syk. 

Sigmoideostomi, figur 3
Den vanligste formen for colostomi kalles sigmoideostomi. Sigmoideostomi anleg-
ges vanligvis i forbindelse med at hele endetarmen og lukkemuskelen fjernes, og er 
da varig. I noen tilfeller anlegges denne stomitypen midlertidig, og da fjernes ikke 
endetarmen. Slim og tarmsekret dreneres på naturlig vis gjennom endetarmsåpningen, 
mens avføringen kommer ut gjennom stomien. Her er det den S-formede delen av 
tykktarmen som går ned mot endetarmen 
langs venstre side som blir lagt ut.

FORDØYELSESSYSTEMET
Fordøyelseskanalen strekker seg fra munn til endetarmsåpning, og er hos en voksen 
person mellom 6 og 8 meter lang. I munnhulen blir maten mekanisk grovbearbeidet, 
og samtidig blandet med spytt. Spyttet inneholder enzymer som er med på å bryte 
maten ned til næringsemner kroppen kan nyttiggjøre seg.
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ILEOSTOMI, figur 5
Ved ileostomi legges tynntarmen vanligvis ut på høyre side av magen. 
Årsakene til ileostomi er oftest kroniske betennelser i tykktarm eller endetarm, som 
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, og dessuten den arvelige tykktarmssykdommen 
familiær colonpolyppose. 

En ileostomi kan være varig eller midlertidig. Det siste er aktuelt i forbindelse med 
betennelse, tarmslyng, operasjoner på endetarm og ileoanal anastomose (IAA), 
se side 12.

Tynntarminnholdet er basisk og inneholder mange av de enzymene som brukes til å 
bryte ned maten vi spiser og virker også irriterende hvis det kommer i kontakt med 
huden.

Den første tiden etter operasjonen er avføringsmengden ca 1,5 liter om dagen, 
men etter en tid avtar mengden til mellom 0,5 og 1 liter avføring med halvt flytende 
konsistens. Den renner enten jevnt eller med uregelmessige mellomrom når som 
helst på døgnet.

Stomien blir derfor plassert på venstre side nedenfor navlen, som vist på figuren over. 
Fordi det meste av tykktarmen er i behold, vil evnen til å suge opp væske og 
nøytralisere enzymer være omtrent som før. En voksen colostomioperert person 
utskiller i løpet av et døgn mellom 100 og 200 gram avføring. De første dagene etter 
colostomioperasjonen er avføringen tyntflytende og inneholder ofte blod. I løpet av 
én til to uker får den vanligvis omtrent samme konsistens, farge og lukt som normal 
avføring. Hvis man hadde regelmessige avføringsvaner før operasjonen vil tarmen 
vanligvis tømme seg til nokså faste tider etterpå også. Det dannes gasser i tarmen som 
kommer ut i oppsamlingsposen. De fleste posene er utstyrt med et kullfilter. 

Transversostomi, figur 4
Colostomier anlagt på den tverrgående del av tykktarmen kalles transversostomier. 
De er ofte anlagt for å avlaste nedre del av tykktarmen midlertidig. Inngrepet skjer ved 
at et stykke av tarmen trekkes ut. Tarmen åpnes og syes til huden slik at stomien får 
to åpninger. Avføringen kommer ut gjennom den ene, mens den andre fører ned mot 
endetarmsåpningen. Ved operasjonen blir det plassert en plast- eller glasstav under 
stomien for å holde den på plass til den er grodd. Staven fjernes etter 7–10 dager. 
Transversostomier plasseres høyt på magen, er store og ofte vanskelige å bandasjere. 
Det kan flyte avføring fra den ene åpningen til den andre, slik at det kan komme avføring 
fra endetarmsåpningen, i tillegg til slim og sekret fra tarmen.

Fig. 3: Sigmoideostomi er den vanligste formen for 
colostomi, og ligger på venstre side av bukveggen.

Fig. 4: Tradisjonell transversostomi 
anlegges på den tverrgående delen 
av tykktarmen. 
Den har to åpninger ved siden av 
hverandre, én for avføringen, og én 
som leder ned i den delen av tykk-
tarmen som nå ikke er i bruk.

Fig. 5: Ileostomi: Tynntarmen legges 
vanligvis ut på bukveggens høyre side. 
Tykktarmen fjernes, eller blir liggende 

uten å være i bruk.
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Midlertidig stomi 
De fleste pasienter som får operert inn et bekkenreservoar, får anlagt en midlertidig 
stomi. Denne stomien skal avlaste det nyopererte reservoaret i ca. tre til fire måneder. 
Stomien må stelles på samme måte som en vanlig stomi. Slurver man med utstyr eller 
stell, kan huden lett bli sår, og operasjonen hvor man skal legge stomien tilbake, må 
kanskje utsettes. 

Det er viktig at pasienten bruker de tre månedene mellom operasjonene til å komme i 
god form, både fysisk og psykisk. Å komme seg ut og være sosial, spise vanlig mat og ta 
del i dagliglivet er viktig. Knipeøvelser som vedlikeholder funksjonen av lukkemuskelen 
kan være av betydning, og anbefales. 

Bekkenreservoar, figur 6
Ileoanal anastomose (IAA) er i dag den vanligste operasjonsmetode for pasienter 
med ulcerøs kolitt og familiær colonpolypose. Operasjonen innebærer at tykktarm 
og endetarm fjernes. Av nederste del av tynntarmen konstrueres et reservoar som syes 
ned til endetarmsåpningen hvor lukkemuskelen er intakt. Operasjonen foretas i opptil 
tre etapper over flere måneder. Ved første operasjon anlegges som regel en midlertidig 
stomi.

Den første tiden etter at reservoaret er tatt i bruk må den opererte regne med nokså 
hyppige toalettbesøk. Når kroppen har stabilisert seg er tømmingsfrekvensen 4–6 avfø-
ringer pr. døgn. For enkelte blir lukkefunksjonen ikke helt tilfredsstillende, noe som kan 
føre til at det siver ut noe avføring. Dette kan gjøre det nødvendig å benytte for eksem-
pel truseinnlegg. Problemene kan reduseres med riktig kosthold (se s. 35) 
Er ikke dette tilstrekkelig, finnes det medikamenter som demper tarmaktiviteten.
Livet med IAA er ikke alltid problemfritt, men de fleste opplever forbedret livskvalitet i 
forhold til stomi og at problemene blir mindre etter hvert. 

Fig. 6: Ileoanal anastomose – IAA: Tynntarmen føres ned i bekkenet og foldes, slik at det 
dannes en oppsamlingslomme for tarminnhold. Tømming skjer på naturlig vis.
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Fig. 7: Kontinent ileostomi 
– Kocks reservoar. 
Kirurgen folder ca. 45 cm 
tynntarm som sys sammen 
til en oppsamlingslomme for 
tarminnhold innenfor bukveggen. 
Reservoaret tømmes i toalettet ved hjelp av et kateter.



Kocks reservoar, figur 7 (Kontinent ileostomi)
Hos noen pasienter kan kontinent ileostomi være et alternativ ved dårlig fungerende 
ileostomi eller  IAA. Denne konstrueres ved at et stykke av tynntarmen foldes på en 
spesiell måte slik at man får et reservoar for oppsamling av tarminnhold. Se figur 7. 
Reservoaret ligger like innenfor bukveggen. Det tømmes 4–5 ganger daglig med kateter 
gjennom stomiåpningen. Stomiåpningen dekkes med en liten bandasje. Reservoarutløpet 
er konstruert slik at stomien skal være tett og oppsamlingspose ikke er nødvendig. 

Kocks reservoar benyttes etter hvert lite fordi IAA som regel vil være førstevalg ved for 
eksempel ulcerøs kolitt. Kocks reservoar og bekkenreservoar (IAA) er aktuelle for pasienter 
som må fjerne hele tykktarmen. Det dreier seg i hovedsak om to grupper pasienter: 
Pasienter med ulcerøs kolitt og pasienter med colonpolypose. 

Ulcerøs kolitt er betennelse i tykktarmen og endetarmen av ukjent årsak. Betennelsen 
kan være i hele tarmen eller i deler av den. Hos noen pasienter kan den være akutt, 
mens utviklingen hos andre er langsom. Det er svært individuelt hvordan sykdommen 
utvikler seg, men de fleste opplever bedre og dårligere perioder. Mellom 15 og 30% av 
pasienter med ulcerøs kolitt blir så dårlige at de må opereres. De fleste får tilbud om 
bekkenreservoar, såfremt det ikke er spesielle hindringer for det, for eksempel problemer 
med lukkemuskelen i endetarmen. Pasienter over 60 år vurderes individuelt for å se om 
bekkenreservoar er en egnet løsning for dem.

Familiær colonpolypose er en arvelig sykdom, der pasienten i ung alder utvikler et stort 
antall polypper i tykktarmen. Risikoen for kreft i første halvdel av livet er stor. Sykdom-
men forekommer i slimhinnen i tykktarmen og endetarmen, og hele tykktarmen må 
fjernes. Disse pasientene får vanligvis tilbud om bekkenreservoar med IAA. 

Crohn’s sykdom egner seg i liten grad for tarmreservoar, fordi sykdommen også 
forekommer i tynntarmen. Enkelte steder får Crohn-pasienter imidlertid tilbud om 
bekkenreservoar. Så mange som 40% må imidlertid regne med å fjerne reservoaret 
senere og få en vanlig stomi. Årsaken er at pasienter med Crohn’s sykdom lett får 
betennelse og lekkasje (fistler) i reservoaret.

Jeg har fått et litt annet liv etter operasjonen. Jeg har lært å blåse i bagateller, 
og er blitt mye mer var for de små og store gleder hverdagen gir.
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Jeg vil at mine nærmeste skal kjenne meg -  på godt og vondt.

Fig. 8: 
Urostomi med ileumavledning: Urinblæren er fjernet, og urinlederne er sydd inn i et 
stykke tynntarm, som samler opp urinen og leder den ut gjennom stomien som er anlagt 
i bukveggen. Den andre enden av tarmstykket er sydd igjen.

URINVEISSTOMIER OG RESERVOARER

Ved sykdommer i urinveiene må urinen noen ganger ledes ut via en urostomi. 
Den vanligste årsaken er kreftsykdom i urinblæren. Det kan da være nødvendig å 
fjerne denne. Blærefunksjonen kan også være ødelagt på grunn av medfødte 
misdannelser og ulykker, for eksempel brudd i ryggen som har skadet nervene 
som fører til blæren. Kreft i urinblæren rammer først og fremst eldre mennesker, 
og tre ganger så ofte menn som kvinner.

Ureterostomi og ileumavledning, figur 8
En av de første former for urostomi som ble benyttet var ureterostomi. 
Ved slik operasjon ble én eller som oftest begge urinlederne (urinleder = ureter) lagt 
frem på magen. Ureterostomi kan imidlertid lett gi problemer med arrdannelse slik at 
åpningen i huden blir trang. Dermed hindres urinen i å komme ut, og den begynner 
å hope seg opp i urinleder og nyre. Arrdannelsen kan dessuten gjøre det vanskelig å 
bandasjere stomien. Det var derfor et stort fremskritt da man begynte å sy urinlederne 
fast til et stykke tynntarm, såkalt ileumblære (se figur 8). Ved denne operasjonen 
isolerer man ca 20 cm av tynntarmen (ileum). En ende av tarmstykket lukkes, de to 
urinlederne syes til tarmen, og den andre enden legges frem på høyre side av magen. 
Tynntarmen er 5–6 meter lang, og de ca 20 cm som fjernes for å lage stomi, har sjelden 
betydning for fordøyelsen. Ileumavledning blir ofte kalt ileumblære eller Brickerblære. 
Tarmstykket overtar ikke urinblærens oppsamlingsfunksjon, men gir en sikrere og 
bedre stomi. Det vil hele tiden komme urin fra stomien, og den opererte må alltid 
bære oppsamlingspose.
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Urinoppsamling
Urostomiposen er utstyrt med en tilbakeslagsventil som hindrer at urinen renner
tilbake i stomien. Hvis man har problemer med at posen blir for full om natten bør 
stomiposen kobles til en nattpose som henges på sengen eller legges på gulvet. Urin 
som passerer gjennom en ileumavledning får et litt grumset utseende. Dette skyldes 
slim fra tarmstykket og er helt normalt. Urinprøver skal ikke tas fra oppsamlingspo-
sen, men hentes direkte ut fra stomien ved hjelp av et kvinnekateter.

Kontinent urostomi, figur 9 og 10
Hos noen pasienter er det mulig å anlegge en kontinent urostomi. Dette innebærer at 
urinen samles opp i et reservoar inne i bukhulen. Reservoaret lages av et stykke tarm, 
og tømmes 4–6 ganger i døgnet av den opererte selv. Et kateter føres gjennom sto-
mien og inn i reservoaret, og urinen tømmes i toalettet. Mellom tømmingene dekkes 
stomien med en liten bandasje. 

Det finnes mange operasjonsmetoder for kontinent urostomi. I Norge er det stort sett 
bare to i bruk. En metode er den såkalte Kocks kontinente urostomi, utviklet av pro-
fessor Nils Kock i Gøteborg. Her anvender kirurgen 40 cm av tynntarmen som åpnes, 
foldes og syes sammen på en spesiell måte slik at det dannes en beholder (reservoar). 
I tillegg benyttes 2 ganger 15 cm til å konstruere «ventilene». Totalt beregnes 70 cm 
tarm til konstruksjonen.

Ved annen metode hvor «ventiler» ikke er 
nødvendig beregnes 55–60 cm tynntarm. 
Det er også mulig å lage reservoaret av før-
ste del av tykktarmen. Disse metodene gir 
stort sett gode resultater i øvede hender.

Ved «Mitrofanoffs prosedyre» lager man 
en kontinent urostomi via en kateteriserbar 
kanal til urinblæren. Denne kanalen kan 
enten lages av blindtarm, deler av urinle-
der eller konstrueres av et lite tynntarms-
stykke. Navnet stammer fra den franske 
barnekirurgen som først anvendte denne 
teknikken. Metoden benyttes hos spesielt 
utvalgte pasientgrupper, som for eksempel 
hos barn med store utviklingsfeil i urinvei-
ene, eller pasienter med skader i ryggmarg 
som resulterer i betydelige blærefunksjons-
feil og inkontinens (lekkasje). Ofte benyttes 
teknikken i sammenheng med kirurgi hvor 
man syr inn et tynntarmstykke i blæren 
(bot) for å redusere overtrykk (refleksakti-
vitet) og for å øke blærens lagringskapasitet 
for urin. Tømming skjer via ren intermitte-
rende kateterisering (RIK).

URINVEISSYSTEMET
Gjennom hele døgnet dannes 
det urin i nyrene, som ligger 
i bukhulen på høyde med 
nederste ribben. Urinen ledes 
bort gjennom urinlederne 
og ned i blæren. I løpet av et 
døgn produserer et voksent 
menneske mellom 1 og 1,5 
liter, som omtrent tilsvarer 
hva det maksimalt er plass til 
i blæren. De fleste mennesker 
får imidlertid trang til å late 
vannet allerede når blæren 
inneholder et par-tre desiliter. 
Tømmingen skjer gjennom 
urinrøret.

Fig. 10: 
Kontinent urostomi 
– Kocks reservoar: 
Kirurgen folder ca. 70 
cm tynntarm som syes 
sammen til en oppsam-
lingslomme innenfor 
bukveggen. Reservoaret 
tømmes i toalettet ved 
hjelp av et kateter.

Urinledere 
fra nyrene
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Blæresubstitutt –Ny urinblære av et stykke tarm.
Med reservoarteknikken kom muligheten til å lage urinblæreerstatning. 
Etter at blæren må fjernes på grunn av sykdom lages en beholder (reservoar) av tynn 
eller tykktarmen som syes på det gjenværende urinrør ovenfor lukkemuskelen. 
Pasientene kan da lære å tisse på vanlig måte ved å bruke bukpress. «Nyblæren» 
har ingen egenkontraksjon. De aller fleste ca. 80–90% oppnår god kontroll med blære-
tømningen på dagtid men må tåle varierende grad av lekkasje på nattetid under søvn. 
Andre, spesielt kvinner får oftere problemer med å tømme seg og må derfor anvende 
selvkaterisering (RIK). Det er nesten utelukkende pasienter med blærekreft som tilbys 
denne form for blæreerstatning.

Problemer/komplikasjoner
Tarm «glemmer» ikke at den er tarm. Det å anvende tarm i urinveiene kan derfor 
by på enkelte bivirkninger og komplikasjoner uansett hvilken urostomi eller blære-
erstatning som er valgt. Urinen kan bli uklar, til dels slimet på grunn av tarmslimhinnen. 
Det kan utvikles konkrementer (stein). Vitamin B12 mangel kan oppstå etter flere år 
og blodets surhetsgrad kan øke på grunn av kontakten mellom urinen og tarm-
slimhinnen. 

Enkelte kan få besvær med diaré. Kroppen tilpasser seg imidlertid etter hvert slik at få 
pasienter får plagsomme og varige problemer.

Både kontinente urostomier 
(reservoarer) og blæreerstat-
ninger utvider seg etter hvert og 
kan romme store volum av urin. 
Det er ikke ønskelig at de blir for 
store. 
Det er derfor å anbefale at man 
tilstreber en tømmingshyppig-
het som noenlunde tilsvarer det 
normale. Det vil si 5–6 ganger 
pr. døgn. Enhver pasient med 
urostomi eller noen form for 
blæreerstatning bør være under 
rutinemessig kontroll av sin 
nyrefunksjon livet ut.

Fig. 11: Kontinent urostomi – tykktarmreservoar: 
Urinlederne er lagt inn i et stykke fra tykktarmen. 
Urinen som samler seg opp hentes ut gjennom 
stomien ved hjelp av et kateter.

Omsorg er viktig når usikkerheten er som størst.
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Utfordinger møter vi hele livet, når du mestrer dem gjør de deg sterkere.

PÅ SYKEHUSET

Hva som skjer på sykehuset avhenger av hva slags type stomi som skal anlegges og 
hvilken sykdom som er årsak. Rutinene kan være forskjellige fra sykehus til sykehus. 
Det finnes imidlertid mange spørsmål og problemstillinger som er felles for alle 
stomioperasjoner, og det er en fordel å vite litt om disse på forhånd.

Tiden før operasjonen
I tiden før operasjonen gjennomgår pasienten forskjellige medisinske undersøkelser. 
Blodprøver, røntgen og undersøkelser med et bøyelig rørformet kikkertinstrument i 
blære eller tarm er blant de mest vanlige. 

Dagene på sykehuset før operasjonen gir anledning til samtaler med lege og sykepleier. 
Her kan du få svar på spørsmål om eget sykdomstilfelle; årsaker, selve operasjonen, og 
hva du kan vente deg i tiden etterpå. Det er naturlig at man føler seg usikker og har 
mye man vil vite, så du skal ikke være redd for å spørre hverken legen eller pleieperso-
nalet. Skriv opp spørsmålene etter hvert som de melder seg; det er lett å glemme noe 
av det du hadde tenkt å spørre om. Du kan også ta kontakt med oss i NORILCO hvis 
du trenger informasjon eller noen å snakke med.

Plassering av stomien
Hos de fleste pasienter er det før operasjonen klart at det skal anlegges en stomi. Da er 
det viktig at plasseringen blir bestemt og tydelig avmerket for å få et godt resultat.
Plasseringen er til en viss grad avhengig av hvilken stomitype som skal anlegges. 
Det gjelder å finne et sted som kommer minst mulig i konflikt med klær, belter og 
bukselinning, samtidig som posen ikke må være i veien når du arbeider eller driver 
fritidsaktiviteter. Det er nødvendig å ta hensyn til hoftekam og ikke minst de hud-
folder som oppstår når man bøyer seg eller sitter, slik at det ikke blir lekkasje mellom 
hud og pose. Stomien bør plasseres slik at man lett kan se og stelle den selv.  
På noen sykehus er det stomisykepleier eller sykepleier med spesialopplæring som står 
for plasseringen; andre steder er det legen som tar seg av dette. Det er viktig at du som 
pasient blir tatt med på råd. 
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Hva skjer på operasjonsbordet
Selve operasjonen varer gjerne mellom tre og fem timer, alt etter operasjonens 
omfang, og den gjøres under full narkose. I de fleste tilfeller legges et snitt langs 
midten av magen fra området over navlen og ned mot bekkenbenet. Gjennom 
denne åpningen fjerner kirurgen de syke eller skadede organene, og anlegger stomien 
på det stedet som tidligere er avmerket. Eventuelt fjernes også endetarmen og 
åpningen syes igjen. 

Dagene etter inngrepet
Første gang man ser stomien blir man gjerne overrasket over hvor stor og hoven den er. 
Hevelsen vil imidlertid gå tilbake i løpet av få uker.

Lær å stelle stomien!
Allerede få dager etter operasjonen får man lære å stelle stomien selv. Mange pasienter 
føler seg usikre på om de vil klare dette, og da gir det selvtillit å erfare at det slett ikke 
er så vanskelig. Det tar gjerne fra en til to uker fra operasjonen til man blir utskrevet fra 
sykehuset, og denne tiden bør du utnytte til å skaffe deg mest mulig trening. Tiden kan 
bli knapp, så det er fornuftig å begynne så fort du er i stand til det!

Vannlating og inkontinens
Den første tiden etter operasjonen er det noen med tarmstomi som får problemer med 
vannlatingen eller med urinlekkasje (urininkontinens). Dette er som oftest forbigående. 
Det finnes inkontinensutstyr å få kjøpt på apotek eller i bandasjistforretninger på blå 
resept. For kvinner kan også knipeøvelser med bekkenmusklene være til hjelp.

Det er viktig med noen rundt deg som trekker deg videre …
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… Jeg vet ikke om jeg hadde greid det alene.

TILBAKE TIL HVERDAGEN

Det melder seg naturlig nok mange spørsmål når man skal vende tilbake til hverdagen, 
noen på det praktiske plan, andre på det følelsesmessige. En stomioperasjon er et 
alvorlig inngrep, og påvirker både livssituasjonen, selvbildet og forholdet til egen 
kropp. Allikevel finnes solid erfaring for følgende:
De fleste opererte kan leve som før, praktisk talt på alle måter.
Vanskelighetene fortoner seg størst før du har møtt dem. 
Kunnskap og åpenhet er de viktigste hjelpemidler for å løse problemene.

Besøkstjeneste
Den beste måten å overbevise seg selv om at dette er riktig, er å møte noen som 
allerede har gjennomgått samme operasjon. Det er derfor NORILCO har opprettet 
besøkstjeneste: 

NORILCOs BESØKSTJENESTE

NORILCO driver en landsdekkende besøkstjeneste. 
Når man får stomi eller reservoar er det mange tanker og spørsmål som dukker opp. 
Da er det godt å snakke med noen som skjønner hva en snakker om. 
Alle NORILCOs distriktsavdelinger har egen besøksleder som formidler besøk.
Årlig utfører NORILCOs 250 besøkere ca. 850 besøk.
Besøkerens viktigste oppgave er å fortelle om livet med stomi eller reservoar. 
Alle besøkere har taushetsplikt og det legges stor vekt på å gi besøkerne faglig 
veiledning og oppfølging.
Besøksgruppen sentralt består av en gruppe på seks personer, der de fleste 
stomi/reservoartyper er representert. Besøksgruppens leder er medlem av NORILCOs 
hovedstyre.
NORILCOs besøksgruppe har et godt samarbeid med Kreftforeningen og NSFs faglige 
sammenslutning av Sykepleiere i stomiomsorg (SIS).

FORELDREGRUPPENS KONTAKTPERSONER 
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. 

Ønsker du kontakt henvend deg til NORILCOs sekretariat på tlf. 020 13
norilco@kreftforeningen.no eller www.norilco.no.
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DEN FØLELSESMESSIGE SIDEN
Pasientene kan ha vidt forskjellig utgangspunkt i forhold til operasjonen. For noen 
kommer den som et sjokk. Det gjelder særlig kreftpasienter, som fra å oppleve seg selv 
som et vanlig friskt menneske i løpet av få dager får både en alvorlig sykdomsdiagnose 
og en kropp som er blitt annerledes for livet. For andre oppleves operasjonen som noe 
positivt. Slik er det for eksempel ofte for pasienter som i årevis har vært plaget av 
tilbakevendende tarmbetennelser med kraftige diaréanfall både dag og natt. 
For denne gruppen kan stomien bety at livskvaliteten blir vesentlig bedre.

For de fleste gir imidlertid det man har vært igjennom et forandret forhold til egen 
kropp. En kroppsdel er fjernet, og dette kan gi en vond tapsfølelse. I tillegg har man 
ikke lenger kontroll over urin eller avføring på samme måte som før, noe mange synes 
er ydmykende. Følelsen blir ikke bedre av de utbredte tabuholdninger til alt som har 
med kroppens avfallsprodukter å gjøre.

Tid, kunnskap og åpenhet
Det er tre nøkkelfaktorer i prosessen frem mot det å gjenvinne et godt og avslappet 
forhold til kroppen. For det første må man regne med at det tar sin tid. Både den 
nyopererte og omgivelsene må være innstilt på at en følelsesmessig omstilling ikke 
kan presses frem. Det man kan gjøre er å legge forholdene til rette gjennom å skaffe 
seg kunnskaper. Både den opererte og de nærmeste står langt sterkere når de unngår 
vrangforestillinger, fordommer og misforståelser. Begge parter bør derfor være aktive 
når det gjelder å skaffe seg kunnskap. Det gjelder å utnytte alle anledninger til å stille 
leger, sykepleiere og annet helsepersonell spørsmål om det man er usikker på, i tillegg 
til at man benytter seg av de kontakter og informasjonsmuligheter NORILCO tilbyr.

Det er også viktig å forsøke å være så åpen som man kan i forhold til de nærmeste om-
givelsene. Det å kunne snakke om problemer og vonde følelser gjør det så mye lettere 
å finne løsninger og rydde misforståelser av veien. Ofte er det tausheten selv og ang-
sten for hva andre tenker som er det største problemet. På den annen side er det også 
viktig at familie og venner er åpne for hva pasienten har å si, at man ikke forsøker å 
bagatellisere dennes uro og bekymringer. Selv om meningen er den beste, kan en altfor 
kjekk og grei tone gi den nyopererte en følelse av ikke å bli tatt alvorlig. For de fleste er 
det følelsesmessig smertefullt den første tiden, og det må de få lov til å gi uttrykk for.

Utenlandsreiser
Stomien hindrer ikke at du kan reise slik du lyster, men det kan være lurt å bytte pose 
kvelden før avreisedagen, slik at du vet at posen sitter som den skal. Du bør ta med 
deg rikelig med poser og annet utstyr når du drar. Det er ikke alltid like enkelt å finne 
ut hvor man får tak i dette i utlandet, og kanskje er det vanskelig å forklare hva man 
skal ha på et fremmed språk. Det tryggeste er å ha et godt utvalg av det du trenger av 
utstyr i håndbagasjen; det hender jo at kofferter forsvinner underveis eller blir forsin-
ket. Reservoar-opererte bør ta med seg inkontinensutstyr og Imodium (ved diaré). 
Stomiopererte må være forberedt på at det er lett å pådra seg diaré i utlandet. Ta 
gjerne med tømbare poser, klippbare plater og Imodium i tilfelle du får problemer. Se 
forøvrig nærmere om diaré på side 35.

Det finnes foreninger for stomi-opererte i de aller fleste land, og hvis du skulle få 
problemer kan det være praktisk å ha med adressen. Annen nyttig informasjon kan du 
få ved å henvende deg til NORILCO. 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 i forhold til hva det er lov å ha med seg i håndbaggasjen. Disse 
reglene endres ofte så vi anbefaler deg å sjekke opp dette før du reiser.

Bading
Som stomioperert kan du dusje, ta karbad eller gå i badstu med eller uten pose uten 
at stomien tar skade. Hudbeskyttelsesplaten og plasteret tåler å bli vått, men hvis det 
er filter på posen bør dette plastres over. I svømmehaller må du bruke pose eller sto-
mihette. En vanlig badedrakt eller shorts skjuler posen godt nok for de fleste.

Klær
Stomiopererte kan stort sett gå kledd som før operasjonen, men bør unngå linninger 
og stramt tøy som kan klemme posen sammen slik at den ikke fylles. Dette øker faren 
for lekkasje og kan være skadelig for nyrene hvis du har urostomi.
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Det er viktig å trene og holde seg i form.

Å LEVE MED STOMI ELLER RESERVOAR

Stort sett kan stomiopererte gjenoppta livet slik det var før operasjonen. Man finner 
dem i praktisk talt alle yrker, også i de fysisk krevende. Det er svært sjelden at stomien 
begrenser muligheten til å drive idrett og fritidsaktiviteter. Man kan bade, svømme, 
reise – det er ingen grunn til tilbakeholdenhet, bare man innretter seg litt praktisk.

Å snakke om stomien
Når skal du fortelle dem du møter at du er stomioperert? Svaret er individuelt 
betinget. Noen mennesker er åpne av natur, andre mer reserverte. Dette blir ikke 
annerledes om man blir stomioperert. Hvis du opplever det som naturlig 
å fortelle om operasjonen er det ingen grunn til å la være; tvert imot, på denne måten 
kan du bidra til å motvirke fordommer og misforståelser. På den annen side skal du 
ikke føle deg presset til å være åpen overfor enhver du tilfeldigvis kommer i kontakt 
med. Det er selvfølgelig ingen grunn til å skjule at du har gjennomgått en operasjon, 
men de fleste har vel andre egenskaper de synes det er mer interessant å snakke om.
Allikevel kan det være fornuftig å tenke litt igjennom når og hvordan du vil snakke om 
stomien. Alle kommer fra tid til annen i situasjoner der det er høyst relevant – man 
blir kanskje invitert med i badstu, stomien lager lyder på et upassende tidspunkt... 
I slike situasjoner har du mye å vinne på å kunne snakke fritt og åpent. For mange 
koster det selvovervinnelse, men dette er en investering som gir rikelig utbytte i form 
av trygghet og selvtillit, og ikke minst respekt hos dem man møter.

Åpenhet overfor barn 
I forhold til barna er det viktig å være åpen om de forandringene som er skjedd med 
mors, fars eller besteforeldres kropp. De fleste barn godtar dette uten videre bare de 
får nøktern og grei informasjon.  
Hemmelighetskremmeri og manglende åpenhet gir derimot næring til fantasier som 
er vanskeligere for barnet å mestre enn virkeligheten.

Samliv og seksualitet
Stomi er i seg selv ikke noe hinder for et normalt seksualliv. Av og til kan imidlertid 
selve det kirurgiske inngrepet skape problemer for funksjonsevnen; dette kommer 
vi nærmere inn på nedenfor. Vanligere er det at den opererte har problemer med å 
komme i gang igjen med et aktivt seksualliv. Det er flere årsaker til dette. Den mest 
nærliggende er rett og slett mangel på overskudd: Etter en vanskelig tid, både fysisk og 
psykisk, er det naturlig at det tar tid før den seksuelle lysten kommer tilbake. Videre 
er det nær forbindelse mellom seksualitet og forholdet til egen kropp, og stomiope-
rerte føler seg ofte usikre og lite tiltrekkende i den første tiden. De fleste er nervøse for 
hvordan en seksualpartner vil reagere; særlig hvis man ikke lever i et fast forhold fra før 
er dette et meget følbart usikkerhetsmoment.
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Det kan være lurt å fortelle sin nye venn om at man er 
operert i god tid før det blir aktuelt å kle av seg. Slik 
får han eller hun tid og mulighet til å stille spørsmål og 
venne seg til tanken på noe som ellers kan virke uvant 
og skremmende. Her som ellers er det avgjørende med 
åpenhet og vilje til å snakke sammen. 

For etablerte par er det å gjenvinne et godt seksualliv 
mest spørsmål om tid og tilvenning, og prosessen går 
både fortere og lettere hvis man har et åpent forhold 
der begge klarer å gi uttrykk for følelser og behov, og 
hvor partene er innstilt på å ta hensyn til hverandre. 
Det er viktig å forstå at det den nyopererte har mest 

behov for den første tiden vanligvis er ømhet og 
nærhet. Ofte kan det gå litt tid før den seksuelle lysten vender tilbake. 

På den annen side skjer det at vanskeligheter som var tilstede i forholdet før opera-
sjonen forsterkes i tiden etterpå. Gjemte konflikter kommer lettest til overflaten når 
overskuddet er lite, og dermed blir de ekstra vanskelige å løse. Den eneste trøsten er 
at de trolig ville meldt seg før eller siden under enhver omstendighet. Når samlivet blir 
vanskelig å mestre kan man oppsøke profesjonell hjelp. Kreftforeningen har forøvrig 
utgitt en brosjyre med tittelen “Kreft og seksualitet”. Denne kan være til nytte for 
stomiopererte enten de lider av kreft eller ikke. Brosjyren finner du på 
www.kreftforeningen.no
 
På det praktiske plan
De fleste foretrekker å tømme eller bytte stomiposen før en situasjon begynner å bli 
intim. Det kan være greit å erstatte den med en stomihette som ikke så lett kommer i 
veien. Noen foretrekker å dekke posen med et mykt overtrekk eller et klesplagg, 
for eksempel hofteholder, truse med åpning i bunnen eller et tørkle om livet. 
Andre synes ikke det gjør noe at posen synes.

Spesielle problemer hos menn
Ved kreftbehandling eller ved det kirurgiske inngrepet under en stomioperasjon, 
hender det at nervebaner i underlivet blir skadet. Hos menn kan dette føre til at 
evnen til å få reisning og sæduttømming blir borte. Det er særlig i tilfeller der blære, 
endetarm og endetarmsåpning blir fjernet at problemet kan oppstå. Hvis det er mulig 
bør risikoen for dette drøftes mellom lege og pasient på forhånd, slik at man kan ta 
nødvendige forholdsregler.

Impotens kan også ha psykiske årsaker, og det er ikke så lett selv å finne ut om 
problemet er fysisk eller psykisk betinget. Det er forøvrig ingen grunn til å gi opp i 
første omgang, det finnes eksempler på at potensen er kommet tilbake etter lang tid. 
Hvis evnen til å få reisning er varig skadet, finnes det hjelp til dette i form av medika-
menter, proteser eller andre hjelpemidler. Legen kan gi nærmere informasjon.

Spesielle problemer hos kvinner
Hos stomiopererte kvinner som har fått fjernet tykktarm eller endetarm (rektum-
amputasjon) kan livmoren bøye seg bakover i tomrommet som er oppstått i 
bukhulen. Dermed blir også skjeden bøyd, og det oppstår en lomme der det samler 
seg utflod. Denne tømmes ved endring av kroppsstillinger. Regelmessige utskyllinger 
av skjeden med vann tilsatt litt yoghurt eller eddiksyre (bruk én spiseskje 50 prosent 
eddiksyre til én liter vann) kan være en god løsning. Bakoverbøyd livmor kan også gi 
smerter under samleie. Dette unngår man enklest ved å velge samleiestillinger der 
kvinnen unngår å ligge på ryggen. Når utflod eller smerter under samleie gir alvorlige 
problemer kan kirurgisk behandling være den beste løsningen. Inngrepene i forbindel-
se med kreftbehandling eller stomioperasjon fører i noen tilfeller til skader på nervene, 
og dette kan gi nedsatt følsomhet og ubehag på grunn av tørr skjede. Det siste mot-
virkes effektivt med et glidemiddel man kjøper reseptfritt på apoteket.

SVANGERSKAP OG FØDSEL
Normalt byr det ikke på spesielle problemer for en stomioperert kvinne å gjennom-
føre svangerskap og fødsel. Hun bør følge de medisinske undersøkelser og kontroller 
som er vanlige ved svangerskap. Kvinner med IAA kan forløses normalt eller med 
keisersnitt. Grunnen til å velge keisersnitt er frykt for at fødsel kan føre til skade på 
lukkemuskelen. Det finnes ingen kliniske undersøkelser som viser at denne frykten 
er berettiget. Det vil derfor være en avgjørelse man må ta i samråd med gynekolog, 
stomisykepleier og kirurg.

Før en kvinne får anlagt stomi bør hun snakke med legen om de planer hun måtte ha 
om flere barn, eller eventuelt diskutere prevensjon og sterilisering, slik at legen kan ta 
forholdsregler ved operasjonen.

Å LEVE MED BEKKENRESERVOAR
Etter å ha fjernet tykktarmen og laget et reservoar, blir ikke livet akkurat som før, 
men etter en viss tid vil ting stabilisere seg. De fleste kontrollerer avføringen uten 
problemer, reservoaret utvider seg og muskulaturen blir sterkere. Toalettbesøkene 
blir færre – fire til seks ganger i døgnet er vanlig. Etter operasjonen opplever noen av 
pasientene lekkasjer, fordi lukkemuskelen i endetarmen ikke fungerer så godt som før. 

Legen innkalte både min 

mann og meg, og ga oss 

grundig informasjon om 

hva operasjonen kan få å 

si for hverdag og samliv. 

Det betydde mye at han 

tok seg tid – jeg skulle 

ønske alle leger gjorde 

det samme.

TORILL

”

”
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Avføringen som kommer fra tynntarmen er dessuten mer tyntflytende enn den 
som kommer fra tykktarmen, og tynn avføring kan være vanskelig å holde på.

Lekkasjer kan føre til sår hud ved endetarmsåpningen. Det er viktig med grundig 
renhold og god hudpleie. Bruk hånddusj og klapp huden tørr. Bruk en krem som 
beskytter huden, gjerne en som er beregnet på stomi.

Det er lurt for pasienter med bekkenreservoar å ta noen enkle forhåndsregler med 
maten. Tykkere avføring betyr gjerne færre toalettbesøk. Derfor bør man unngå mat 
som gir diaré, og heller spise mer av mat som gir fastere avføring, f.eks. 
banan og ris. Mange bruker også fast Imodium.

Å LEVE MED KOCKS RESERVOAR
De fleste tømmer Kocks reservoar med et kateter i løpet av få minutter. Noen har 
imidlertid problemer med å få inn kateteret, fordi muskulaturen i ventilen trekker seg 
sammen eller fordi reservoaret er for fullt. Hvis man venter litt og slapper av i kroppen, 
går det som regel greit ved andre forsøk.

Noen få opplever at muskulaturen i ventilen er så gjenstridig når kateteret føres inn 
at det gjør vondt, men for de fleste fungerer reservoaret og ventilen bra, slik at de 
kan tømme urin eller avføring uten store problemer. Av og til kan det hjelpe å smøre 
kateteret med et glidemiddel. Den vanligste komplikasjonen ved Kocks reservoar er 
nippelglidning, dvs. at ventilen (engelsk: nipple) svikter, slik at det lekker ut avføring/
urin og eventuelt luft. Et lite operativt inngrep må da til for å rette på dette.

Kocks reservoar tømmes  4–5 ganger i døgnet. Det er lurt å tømme reservoaret før 
det blir for fullt. Hvorvidt man må opp om natten, avhenger svært av hva man spiser 
og drikker, og hvor sent man spiser. (Kateteret kan vanligvis brukes i flere dager før det 
byttes ut). Tarmslimhinnen som er synlig på magen, vaskes med lunkent vann og tør-
kes forsiktig. Deretter dekkes den med en liten bandasje. Det finnes flere typer å velge 
mellom. Enkelte har stor utsondring av slim fra tarmen, noe som kan resultere i sår 
hud. En barrierekrem vil bøte på dette. Alt utstyr fås på blå resept. Omtrent en gang i 
uken, eller ved behov, er det lurt å skylle reservoaret med vann for å fjerne slaggstoffer 
fra reservoaret.

Å LEVE MED KONTINENT - UROSTOMI
Regelmessig tømming av reservoaret og daglig skylling er de to viktigste rådene til 
pasienter med kontinent urostomi. Reservoaret tømmes regelmessig hver tredje eller 
fjerde time med et kateter. Drikker man mye på kvelden, eller får ubehag i løpet av 
natten, må man regne med minst en nattlig tømming.

Har man først teknikken inne, går det greit for de fleste å tømme reservoaret.
Med alle typer urinreservoar laget av tarm følger det bivirkninger. De fleste opplever at 
urinen blir slimete. Det er fordi tarmen i utgangspunktet ikke er laget for å transpor-
tere eller lagre urin. Tarmen reagerer på stoffene i urinen med å produsere slim. Hos 
noen fører det til at det dannes slimpropper. Noen opplever 
også at det danner seg steiner i reservoaret. Disse må skylles eller opereres ut.

Andre opplever at kroppens syre-/base-balanse blir forstyrret. Oppsuging av salter 
som utskilles i urinen gjør at balansen kan forrykkes. Dette må i så fall behandles med 
medisiner. Har man først fått forrykket syre-/base-balanse, må man ha kontinuerlig 
behandling av dette.

Huden rundt en kontinent urostomi skal stelles omhyggelig. Den skal vaskes med 
lunkent vann og dekkes til med dertil egnet bandasje etter at man har tømt 
reservoaret. Kateteret skylles i vann etter hver gang og legges tilbake i et eget hylster. 
Kateteret må skiftes daglig. I tillegg bør reservoaret skylles en gang om dagen for å 
tømme det for slim.

KOSTHOLD
Etter operasjonen er det ekstra viktig å spise regelmessig og godt, og akseptere at det 
jevnlig kommer noe i posen. De fleste kan spise det de gjorde før. Noen tåler all slags 
mat, andre får problemer med mye tarmgass, forstoppelse eller svært løs avføring av 
enkelte matvarer. Det er viktig å prøve seg frem inntil du har lært hvordan du reagerer 
på de forskjellige matsortene. 

For alle med stomi/reservoar, er det viktig 
å drikke rikelig. Colostomiopererte trenger 
1–2 liter daglig, ileo- og urostomiopererte 
minst 2 liter. 
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Tarmgasser og luktproblemer
Tarmgasser må nødvendigvis passere stomien for å komme ut, og den prosessen er 
det ikke mulig selv å kontrollere. Kullfilteret i stomiposen reduserer ubehagelig lukt. 
Når tarmgassene kommer ut av stomien kan det også oppstå lyder. Mange stomiope-
rerte forsøker derfor å unngå næringsmidler som gir mye tarmgass. Kål, erter og andre 
grønne grønnsaker, løk, frukt og sterkt krydrede retter er eksempler på gassdannende 
mat. Søtningsstoffer som sorbitol, kullsyre-holdige drikker og tyggegummi forverrer 
problemet. Hvordan tarmen reagerer og hvordan problemene oppleves er veldig indi-
viduelt, så også her gjelder det å prøve seg frem. Ved å gå over til flere mindre måltider 
daglig kan du hindre utviklingen av gass; det samme gjør enkelte næringsmidler som 
for eksempel yoghurt, karve, fenikkel og nesle, de siste gjerne i form av te. Hvor store 
mengder du behøver for at det skal hjelpe, avhenger både av hva du har spist og hvor-
dan fordøyelsen fungerer; erfaringsmessig gir en teskje karve, svelget sammen med 
vann, god virkning i flere timer. Å spise litt kruspersille et par ganger daglig, helst rett 
etter måltidene, reduserer vanligvis lukt. Det finnes også en rekke midler som fjerner 
lukt. Disse kan du ha i posen før bruk eller ved tømming. De inneholder ikke parfyme, 
men nøytraliserer lukten. Hvis disse rådene ikke hjelper kan du spørre på apoteket 
etter midler som reduserer gassdannelsen. Midlene må du bruke regelmessig hvis de 
skal virke.

Forstoppelse
Colostomiopererte kan være utsatt for forstoppelse. For å unngå dette må du drikke 
rikelig, minst 1–2 liter om dagen. Tygg maten godt. Fiberrik mat som grovt brød, 
frukt og grønnsaker reduserer faren for forstoppelse. Det samme gjelder yoghurt og 
surmelksprodukter. I tillegg skal du passe på å spise regelmessig og få nok mosjon. 
Ved treg mage kan du prøve med sviskejuice eller brød med loppe- eller linfrø. Hvis 
du tross alle forholdsregler likevel har hard og knollet avføring kan du bruke et svakt 
avførende middel i samråd med legen.

Ileostomiopererte som får forstoppelse eller smerter, bør ta kontakt med lege hvis 
tarmen ikke kommer igang igjen etter et par timer. Mat som inneholder lange og 
ufordøyelige fibre kan forårsake forstoppelse. Vær derfor forsiktig med asparges, 
appel-sinbåter, seigt fruktskall og lignende.

Diaré
Stomi/reservoaropererte som får diaré, må være påpasselige med å erstatte den 
væsken de mister. Du kan med fordel velge drikkevarer som virker stoppende, for ek-
sempel blåbærsaft. Det hjelper med litt ekstra salt i maten, og kombinasjonen av salt 
og søtt er ekstra effektiv. For eksempel svak te med sukker og litt salt, og byggryn eller 
risavkok tilsatt litt saft og salt. Svak buljong, banan og revet eple er også stoppende. 
Ellers er kokte poteter og gulrøtter, havregrøt, halvgrovt brød, ris, spaghetti, fisk og lyst 
kjøtt bra for den som har løs mage. Derimot bør du unngå fett og sukker, og prøv deg 
frem med alkohol og melk. 

Hvis du ikke får stoppet diareen må du ta kontakt med lege. Ileostomi-opererte må 
være ekstra oppmerksomme på væskebalansen i kroppen, i og med at de ikke lenger 
har naturlig opptak av væske og salt i tykktarmen. I perioder med ekstra tynt innhold i 
posen bør du drikke mer enn de anbefalte to liter om dagen, og ellers følge rådene for 
diaré. 

Ved ekstra stort væsketap kan medikamentet GEM være effektivt. Ileostomiopererte 
kan få det stoppende middelet 
Imodium på blå resept. Imodium 
øker oppsugingen av væske fra 
tynntarmen, og kan brukes over lange 
tidsrom av ileostomiopererte som 
jevnlig har tynn avføring

Urostomi og kosthold
Urostomiopererte kan få problemer 
med at urinen begynner å lukte etter 
en tid i oppsamlingsposen. Dette har 
lite å gjøre med hva du spiser, bortsett 
fra at asparges gir urinen en intens 
lukt. Surhetsgraden er derimot viktig; 
surere urin lukter mindre enn alkalisk. 
Det kan derfor være nyttig å få i seg 
rikelig med mat som inneholder vita-
min C, som øker surhetsgraden. 
Juice og C-vitamintabletter er gode C-
vitamin kilder. Når urinen holder høy 
surhetsgrad, blir dessuten risikoen 
for urinveisinfeksjoner og infeksjon i 
huden rundt stomien mindre. Enkelte 
medikamenter kan gi misfarget urin.
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Fig. 12. Endelt bandasje – her er pose og klebeplate en enhet, slik at 
man må skifte hele bandasjen når posen skal byttes.

Stomi

Pose

Etter en tid med sykdom og rehabilitering ble den første turen ut en stor seier.

HJELPEMIDLER OG STOMIPLEIE

De fleste stomiopererte er avhengig av hjelpemidler for oppsamling av avføring eller 
urin. Utstyr som brukes direkte på stomien kalles med en fellesbetegnelse for stomi-
bandasjer. For de fleste betyr dette en pose på magen. I de neste avsnittene skal vi gå 
litt nærmere inn på forskjellige typer og hvordan de brukes, dessuten omtaler vi 
irrigasjon, som for noen colostomiopererte er et alternativ til å bruke pose.

Stomibandasjer
Stomiposer lages av lukttette plastmaterialer. De finnes i mange størrelser, farger og 
fasonger, tilpasset forskjellige stomityper og pasientgruppenes ønsker og behov. Det 
finnes både endelte og todelte bandasjer, og begge typene finnes i tre utgaver: Tøm-
bare og ikke tømbare for tarmstomier, og tømbare med tilbakeslagsventil for urosto-
mi. Felles for alle bandasjetyper er at de har en åpning på baksiden beregnet 
på stomien. Rundt åpningen kan det være forskjellige typer feste-anordninger og 
hudbeskyttelsesplater. Noen stomiposer er i tillegg utstyrt med feste for et belte, 
som kan være til hjelp for å holde posen ekstra godt på plass.

Endelte bandasjer, figur 12
Endelte bandasjer leveres som en ferdig enhet, og festes direkte på huden ved hjelp av 
en klebeflate rundt åpningen på baksiden. Klebeflaten består vanligvis av et spesielt 
hudvennlig materiale.
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Fordelene ved endelte bandasjer er at de er myke og behagelige og tar liten plass, slik 
at de ikke så lett synes under klærne. Ikke tømbare endelte bandasjer må imidlertid 
byttes hver gang posen begynner å bli full; det betyr at huden utsettes for ekstra 
påkjenninger både når klebeflaten løsnes og huden rundt stomien gjøres ren.

Todelte bandasjer, figur 13
Todelte bandasjer har en løs klebeplate som festes til huden rundt stomien. Både klebe-
platen og posen har hver sin påsveisede plastring som settes sammen, og “kneppes” av 
og på uten at klebeplaten løsnes fra huden. Dermed blir faren for hudproblemer mindre, 
og du kan raskt veksle mellom liten eller stor pose etter hva som er mest praktisk i 
øyeblikket. Ulempene er at det kan være vanskelig å feste posen hvis man er svak i fing-
rene, og at plastringene kan føles stive og være synlige gjennom ettersittende klær.

Ikke tømbare poser
Ikke tømbare poser brukes oftest ved colostomi hvor avføringen har en fastere kon-
sistens. De må skiftes etter hver gang tarmen har tømt seg skikkelig, det vil normalt 
si fra en til fire ganger daglig. Denne posetypen er vanligvis utstyrt med et filter som 
slipper ut tarmgassene (se side 39). Noen synes de har mer kontroll over tømmingen 
av tarmgasser ved å bruke todelt pose uten filter - og heller gå på toalettet og “lufte” 
posen når den begynner å bli oppblåst.

Tømbare poser
Når avføringen er flytende kan du med fordel bruke en tømbar pose. Dette er den nor-
male posetypen for ileostomi-opererte, men den er også praktisk for colostomiopererte 
som av og til har løs avføring. Innholdet i posen tømmes ut i toalettet gjennom en åp-
ning i bunnen. Denne er normalt lukket med en klemme. Fordelen ved tømbare poser er 
at de kan sitte fast på kroppen i flere dager, og at du raskere kan få kvittet deg med det 
som kommer ut av stomien. Det finnes tømbare poser både med ut uten filter.

Urostomiposer, figur 14
Ved urostomi må man unngå at urinen renner inn igjen i stomien, noe som gir øket 
risiko for infeksjon. Urostomiposer er derfor utstyrt med en innvendig plastklaff som 
virker som tilbakeslagsventil. Posen har et lite rør i bunnen som brukes når den skal 
tømmes, og som også kan kobles sammen med en nattpose ved hjelp av slange, slik at 
du slipper å stå opp om natten for å tømme stomiposen. Urostomiopererte bør skifte 
pose hver eller annenhver dag for å unngå urinveisinfeksjon, mens platen kan sitte 
lenger.
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Fig. 13. Todelte bandasjer har løs klebeplate som sitter på i flere dager, 
mens posen byttes etter behov.

Stomi                                         Løs klebeplate                                           Pose

urostomipose nattpose kateter

tømbar pose

lukket pose irrigasjon

Stomicap

eller eller

Stomipropp

liten bandasje

+

+

+

Ved urostomi: Ved kontinente stomier:

Ved flytende avføring (ileostomiopererte og andre med diaré):

Ved formet og periodisk avføring (colostomiopererte):



Stomicap
Stomicap (stomihette) er en liten lukket bandasje med filter. Den kan samle opp slim 
og filtrere tarmgassene når man ellers har full kontroll over tømmingen av tarmen, for 
colostomiopererte eksempelvis gjennom bruk av irrigasjon (se side 39). For kortere 
tidsrom er stomicap brukbar for andre stomiopererte også – som ved svømming, 
seksuelt samvær eller andre anledninger der en vanlig pose er i veien.

Stomipropp
Colostomiopererte som har fast og regelmessig avføring eller irrigerer kan klare seg 
uten pose deler av døgnet. Istedenfor plasseres en spesiell propp av myk skumplast i 
stomien, der den utvider seg slik at den fester seg og hindrer at avføring kommer ut. 
Tarmgasser kan imidlertid passere gjennom stomiproppen, som er utstyrt med et 
kullfilter som fjerner ubehagelig lukt. Det finnes også stomipropper som du “knepper” 
fast i en hudplate. Stomipropp kan for mange bety vesentlig forbedret livskvalitet; den 
krever imidlertid en viss tilvenning og passer ikke like godt for alle.

Irrigasjon
Irrigasjon er en metode som gjør det 
mulig for colostomiopererte selv å 
bestemme tidspunktet tarmen skal 
tømmes. Metoden passer bare for dem 
som har fast og regelmessig avføring. 
Irrigasjon er basert på klystér: Lunkent 
vann rett fra springen has i en spesiell 
beholder, og ledes via en slange inn 
gjennom stomien. Vannet stimulerer 
tarmens naturlige utdrivningsrefleks, 
peristaltikken, samtidig som det skyller 
ut tarminnholdet fullstendig. Avførin-
gen som kommer ut gjennom stomien 
fanges opp av en spesiell utskyllings-
pose som er åpen i bunnen og lang nok 
til at tarminnholdet kan ledes ned i 
toalettskålen. Irrigasjonsprosessen tar 
fra tre kvarter til en time; til gjengjeld 
kan de fleste nøye seg med å irrigere 
hver annen 
eller tredje dag. 

I mellomtiden dekkes stomien med en stomicap eller en stomipropp. Overgangen til 
irrigasjon har betydd en vesentlig forbedret livskvalitet for mange av dem som bruker 
metoden. Den passer imidlertid ikke like godt for alle, og for enkelte kan det også være 
praktiske eller medisinske grunner til å fortsette med vanlig oppsamlingspose. Forsøk 
med irrigasjon må derfor gjøres i samråd med lege, stomisykepleier eller helsepersonell 
med spesiell kunnskap om stomier. Hvis du vil vite mer om irrigasjon kan du få tilsendt 
en spesiell brosjyre om dette fra NORILCO; adressen finner du på baksiden.

VANLIG STOMISTELL
Skifte av bandasje går greiest hvis du sørger for å legge alt du trenger klart før du 
begynner. Bandasjene leveres med hull til stomien. Hvis størrelsen på åpningen ikke 
passer må du klippe den til med en krum saks; eller trykke den ut med en spesiell 
hulltang eller stanse. Denne får du kjøpt i bandasjistforretninger eller på apotek. 

Nyere hudbeskyttelsesplater er laget av et mykt materiale som ikke gnager, og her skal 
åpningen passe nøyaktig til stomien, slik at all hud er dekket. Har du mistanke om 
at det lekker avføring eller urin under platen skal du skifte den raskest mulig, slik at 
huden ikke skades. Forøvrig kan du la platen sitte på så lenge det føles behagelig. 
Plasten i for- og bakside på posen har en tendens til å klistre seg sammen. Før du setter 
posen på plass bør du få sidene fra hverandre, for eksempel ved å blåse inn litt luft. 
Hudplaten fester bedre hvis den har kroppstemperatur, og du kan med fordel varme 
den mellom hendene eller legge den under trøyekanten eller på et varmt baderoms-
gulv mens du rengjør stomien.

Stell av stomien og huden rundt
Fjern den gamle posen forsiktig, så huden ikke skades. Det kan være en fordel å fukte 
huden innunder kanten av klebeflaten med litt vann fra en våt kompress, slik at limet 
lettere slipper taket. Eventuelle limrester som sitter igjen på huden kan du normalt 
bare la være. De forsvinner gjerne ved neste poseskift. Bruk aldri sprit eller andre 
løsemidler på huden i nærheten av stomien! 

Hudens overflate gir naturlig beskyttelse mot bakterier, sopp og allergiske reaksjoner. De 
fleste såper og rensemidler oppløser fettet i denne overflaten, og dette skader den natur-
lige beskyttelseseffekten. Det mest fornuftige er derfor å vaske stomien og huden rundt 
med vanlig lunkent vann rett fra springen hver gang du bytter pose og plate. Hvis du 
føler behov for grundigere vask kan du en gang imellom bruke litt uparfymert såpe med 
samme surhet (pH-verdi) som huden, men da må du passe på å skylle bort alle såpere-
ster med rikelige mengder vann.Under vaskingen må du unngå svamper og kluter som 
skrubber opp huden. Bomull loer og gir dårlig feste for ny bandasje; det beste er å bruke 
bløtt tørkepapir, myke usterile kompresser eller hånddusj. Hvis det er fare for at noe i 
mellomtiden kommer ut av stomien, kan du sette en kompress inn i åpningen.

Fig. 15. 
Irrigasjon: Vannet fra beholderen ledes 
gjennom slangen og inn i stomien.
Tarminnholdet tømmes ut i utskyllingsposen 
og renner gjennom denne ned i toalettet.
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Bli ikke redd om det kommer litt blod på kompressen, det er helt normalt at dette av 
og til skjer under rengjøring.

Før du setter på ny pose, må huden være helt tørr. Ikke gni, bare klapp huden tørr med 
en myk kompress. Du kan også la stomien lufttørke. Huden har godt av å bli luftet. 
Platen kommer lettest på plass hvis den først festes på nedsiden av stomien, 
og så strykes fra stomien og utover mot kanten. Trykk platen godt inntil stomien. Bruk 
ikke fete kremer, salve eller olje, da blir det vanskelig å få den nye poseplaten til å sitte.

Hvordan bli kvitt brukte poser?
Stomiposer og tilbehør av plast må aldri kastes i toalettet, som kan bli tilstoppet. Det 
beste er å pakke det brukte utstyret inn i en tett plastpose som knyttes eller klebes 
godt igjen og kastes sammen med resten av husholdningsavfallet. Uro- og ileostomi-
poser er det mest praktisk å tømme i toalettet før man tar dem av.

Sår hud
Hvis huden begynner å bli rød og vise tegn til irritasjon, er det viktig at du raskt forsø-
ker å finne årsaken for å unngå problemer. Sårheten kan skyldes at posen ikke slutter 
tett nok rundt stomien slik at noe av innholdet kommer ut på huden. Lekkasjen kan 
være forårsaket av små arr eller andre ujevnheter. I slike tilfeller bruker du en spesiell 
pasta som tettemiddel. Andre mulige årsaker er at posen ikke er riktig satt på slik at 
det er oppstått folder i klebeflaten, eller at posen ikke sitter skikkelig fast fordi det er 
kommet fett, såperester eller fuktighet på huden. 

Sår hud kan også i sjeldne tilfeller skyldes en reaksjon mot klebemidlet eller rett og 
slett den mekaniske påkjenningen ved stadige poseskift. I det første tilfellet kan man 
forsøke med poser av et annet fabrikat. Skiftingen kan også forårsake betennelse i 
hårsekkene hos personer med kraftig hårvekst i området rundt stomien. Hårene må 
derfor fjernes jevnlig ved å barbere medhårs eller klippe forsiktig med saks.
Ellers er de todelte bandasjene som sitter fast i flere dager en god måte å forebygge 
sårhet på. Når skaden er skjedd, er en hudplate som sitter tett og godt også det beste 
bidraget til å lege huden. 

Hvis hudoverflaten er væskende må den først rengjøres med fysiologisk saltvann. Mest 
skånsomt er det å legge en kompress dynket med saltvann rundt stomien i to-tre 
minutter, for så å la huden lufttørke. Saltvannet kan du lage selv: Kok opp én liter vann 
og tilsett én spiseskje vanlig bordsalt. La blandingen avkjøles før bruk. Etter at huden 
er lufttørket strøs de væskende flatene med strøpulver  – dette er pulverisert hudplate 
som du får kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Børst bort overflødig pulver fra de 
tørre områdene. 

Når den nye bandasjen skal festes, kan du om nødvendig bruke tetningspasta rundt 
stomien eller i groper hvor det har en tendens til å bli lekkasje. Litt vann på fingeren 
gjør det lettere å dytte tetningspastaen på plass. Bruker du todelt system, kan det ved 
behov etterfylles med pasta når posen byttes. Det finnes også løse tetningsringer 
i forskjellige størrelser for ekstra tetting inntil stomien. Ved stomi som er litt kort eller 
ligger i en grop kan en konveks ring være et godt hjelpemiddel. Den øker effekten av 
det du ellers gjør for å tette rundt stomien. I alvorlige tilfeller av hudproblemer er det 
nødvendig å kontakte lege eller stomisykepleier - forøvrig bør du alltid søke hjelp så 
tidlig at små vanskeligheter med huden ikke har rukket å utvikle seg til virkelige pro-
blemer!

OPPSUMMERING

Bandasjebytte

• Klipp hull i platen med samme diameter som stomien.

• Platen kan med fordel varmes til kroppstemperatur før den sette på. 

• Løsne gammel bandasje forsiktig og ta den av. Hjelp gjerne til med en våt kompress.

• Rengjør stomien og huden rundt med myk kompress og lunkent vann.

• Tørk godt uten å gni. La gjerne huden lufttørke. 

• Sett på ny bandasje. Trykk den godt fast, slik at den tetter godt rundt stomien.

Lekkasje og sår hud

• Finn årsaken.

• Vask forsiktig med lunkent vann.

• Ved sår og væskende hud – bruk strøpulver. Børst bort overflødig pulver.

• Legg om nødvendig en ring av tetningspasta rundt stomien før hudplate og pose 

   settes på plass.

• Hvis du bruker todelt system kan du om nødvendig etterfylle pasta når posen skiftes.

• Søk hjelp hos stomisykepleier før små vanskeligheter utvikler seg til virkelige 

   problemer.
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INFORMASJON OM STØNADER

Stomiutstyr
Folketrygden gir refusjon for stomi-/bandesjeutstyr på blå resept. 
Blåresepten må fornyes hvert år, og du kan kjøpe inn utstyr for 
3 mnd. av gangen. Utstyret du trenger kan du kjøpe på apotek 
eller hos en bandagist. Du 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 du ha rett til grunnstønad, hjelpestønad og/
eller særfradrag i likningen. Du finner informasjon og nyttige linker 
på www.norilco.no. Blant annet har vi laget et eget rettighets-
dokument som du kan laste ned eller få tilsendt ved henvendelse 
til NORILCOs sekretariat på telefon 020 13.

Refusjon for legemidler til kreftpasienter
Er du kreftpasient kan du også ha stor nytte av heftet” Rettig-
heter for pasienter og pårørende” som er utgitt av Kreftforeningen. 
Heftet kan lastes ned via www.kreftforeningen.no
eller bestilles på telefon 07877.

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

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-/reservoa-
ropererte 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.

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 sykehus, hos bandagister og apotek. Finn tidlig ut hvor 
det vil være enklest for deg å få oppfølging, råd og veiledning. 
For fullstendig oversikt: se under faggrupper: stomisykepleiere på 
nettsiden www.sykepleierforbundet.no
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