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Forord
Denne informasjonsbrosjyren gir en kort innsikt i hva det vil si å leve med
Kocks reservoar. Kocks reservoar, også omtalt som kontinent ileostomi,
er en sjelden type reservoar som er bygget opp av tynntarmen og festet til
innsiden av bukveggen.
Vi har samlet informasjon i denne folderen for å gi deg informasjon og råd
som du kan finne nyttig før og etter eventuell Kocks reservoarkirurgi. Vi
håper denne folderen kan være til nytte for pasienter, pårørende og for
helsepersonell og for andre som kan trenge å vite om hva det vil si å leve
med Kocks reservoar.
Dette heftet er kun en enkel veileder, og etter hvert som du blir mer
bekvem med ditt Kocks reservoar vil du se at forskjellige ting påvirker
deg på ulike måter til ulike tider, og du vil nok ikke finne svaret på alt her.
Det er individuelt hvordan den enkelte tilpasser seg livet med Kocks
reservoar, og det kan ta inntil to år etter den første operasjonen før
reservoaret er bekvemt og tilpasset kroppen. Derfor må du ta hver dag
som den kommer og leve livet ditt etter beste evne. Du vil fortsatt være
utsatt for hoste, forkjølelse og mageproblemer, men du bør ikke nødvendigvis klandre Kocks reservoar for alminnelige helseplager. Hvis symptomene dine vedvarer bør du kontakte din fastlege eller en stomisykepleier.
Du kan oppleve at informasjonen som gis av sykehuset avviker fra det
som gis i dette heftet. Vennligst hør med kontaktlegen ved sykehuset,
fastlegen din eller stomisykepleier hvis du har medisinske spørsmål.
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Fordøyelsens betydning og funksjon
Kroppen vår er avhengig av regelmessig tilførsel av næringsstoffer for å
fungere og for i det hele tatt å leve. Næringen gir liv til de utallige prosessene som foregår i kroppen hele tiden. Næringsstoffene får vi fra det vi
spiser, og disse tas opp gjennom fordøyelseskanalen som strekker seg fra
munnen til endetarmen. Sykdommer som rammer fordøyelsesorganene
rammer også essensielle funksjoner i kroppen, og derfor
er det svært viktig å ta de forholdsregler man kan når det
gjelder forebygging av sykdom og besvær knyttet dette.
Selve fordøyingen begynner i magen hvor maten
blandes med magesaft. Via tolvfingertarmen
når maten fram til tynntarmen hvor nedbryting og opptak av næringsemner skjer.
Det som blir igjen transporteres til
tykktarmen som har til hovedoppgave
å gjenvinne vann slik at avføringen blir
fast. Når avføringen når endetarmen
oppstår trang til avføring. Lengst ned i
endetarmen er endetarmens lukkemuskel som kontrollerer avføringen. Dette er en
kjent prosess for de aller fleste av oss, men i
noen tilfeller vil fordøyelsen møte hindringer
som gjør at fordøyelsen ikke fungerer som
normalt.
Hos noen mennesker arter fordøyelsen
seg annerledes, og når det oppstår sykdommer eller plager i tarmsystemet finnes
det mange årsaker til dette. I noen tilfeller vil
tykktarmen skades eller plages av sykdom i den
grad at den er til skade og fare for den det gjelder. I
slike tilfeller finnes det råd, og denne veilederen
vil guide deg gjennom hva det vil si å fjerne tykktarmen
og gjøre endringer som i stor grad gjør at fordøyelsen ikke
fortoner seg som hos et tarmfriskt menneske.
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Hva er Kocks reservoar?
Kocks reservoar, eller kontinent ileostomi, er et innvendig reservoar som
er bygget opp av pasientens tynntarm. Dette reservoaret festes til bukveggen og man forhindrer at tarminnholdet lekker ut ved hjelp av en enveisventil, også bygd opp av tynntarmen. For å tømme dette reservoaret,
fører man et kateter (rør) inn gjennom en inngang i bukveggen, som utvendig vil se ut som en vanlig stomi.
Hvem er Kocks reservoar egnet for?
Pasienter som får tykktarmen sin fjernet kan få en ileostomi. Det finnes
forskjellige typer ileostomi og disse inkluderer; bøyleileostomi, inkontinent og kontinent ileostomi -sistnevnte kalles gjerne Kocks reservoar
etter kirurgen som utviklet metoden. Visse tilstander i tykktarmen krever
også kirurgisk fjerning av tykktarmen og rektum.
Pasienter diagnostisert med ulcerøs kolitt, familiær adenomatøs polypose (FAP), endetarmskreft eller analsfinkterskade kan vurderes for
denne operasjonen. Den kan også erstatte en konvensjonell ileostomi for
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dem som opplever alvorlige parastomale hudsykdommer, psykososiale
vansker og/eller seksuelle problemer på grunn av ileostomi. Den er også
et alternativ for dem hvis bekkenreservoar har sviktet, eller for personer
som er uegnet for bekkenreservoarer. Dette kan ha sammenheng med
dårlig lukkemuskelkontroll, eller at en allerede har fjernet endetarmen.
Før operasjonen blir du grundig vurdert av kirurg og stomisykepleier for
å sørge for at denne operasjonen er det beste alternativet for deg. Kocks
reservoar er ikke egnet for alle, og det anbefales sterkt at du snakker med
en stomisykepleier ved gastrokirurgisk avdeling eller stomipoliklinikk for
å diskutere videre alternativer.
Erfaringsmessig oppnås de beste resultatene med Kocks reservoar hos
pasienter med ulcerøs kolitt eller FAP. Unntaksvis kan pasienter med
Crohns sykdom få et Kocks reservoar. Operasjonen bør ikke utføres på
pasienter som tidligere har fått fjernet en del av tynntarmen, ei heller på
barn under 11-12 år. Skjøtsel og stell av et Kocks reservoar fordrer så vel
modenhet som god mental helse.

Utvikling av operasjonsmetoden

Den kontinente ileostomien ble introdusert av den svenske kirurgen Nils
G. Kock i 1969 som et alternativ til en vanlig ileostomi, som er en utlagt
tynntarm. Fordelen med metoden er at man slipper posen på magen,
og dette kan derfor være attraktivt for mange pasienter med tarmutfordringer. På 70- og 80-tallet var metoden som mest populær, og et stort
antall pasienter ble operert både i Europa og spesielt i USA. Indikasjonen
for operasjonen var i hovedsak pasienter med ulcerøs kolitt som fikk
fjernet tykktarmen og endetarmen. I 1978 viste Sir Alan Park fra London
at man kunne sy reservoaret til endetarmsåpningen og få god funksjon
under forutsetning av at man beholdt endetarmens lukkemuskel intakt.
Denne metoden kalles Ileo-anal anastomose, men er mer kjent under
navnet bekkenreservoar, og er nå førstevalg ved f.eks. ulcerøs kolitt når
tykktarm og endetarm må fjernes.
I dag vil Kocks reservoar i hovedsak bli benyttet hos pasienter som har
en dårlig fungerende lukkemuskel i endetarmen. Hos noen pasienter med
mislykket bekkenreservoar har man kunnet gjøre om bekkenreservoaret
til et Kocks reservoar.
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Den første pasienten ble operert i 1967. Siden da har tusentalls pasienter
blitt operert med metoden, mest i USA, men også i Sverige og øvrige Europa. I Norge finnes en liten gruppe pasienter som har blitt operert og fått
et Kocks reservoar, og kunnskapen og kompetansen om metoden er i dag
hovedsakelig lokalisert ved St. Olavs hospital i Trøndelag og ved Akershus
Universitetshospital (Ahus).
Kontraindikasjoner
Pasienter som har gjennomgått en tidligere reseksjon av et betydelig
omfang i tynntarmen er ikke i fysisk stand til å vurderes for denne operasjonen. Andre kontraindikasjoner er Crohns sykdom, fedme, psykiske
problemer, alder over 60 år og skrøpelighet.

Kjernejournal
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder
viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen
i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell
rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.
Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før,
vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal
og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.
Kritisk informasjon er informasjon som lege, og i noen
tilfeller sykepleier eller psykolog, må registrere for deg
i din kjernejournal via sitt journalsystem.
Ta kontakt med legen din for å forsikre deg om at
viktige opplysninger om din helse, som for eksempel
opplysninger om ditt reservoar og dine medisinske
behov er registrert i din kjernejournal.
Du kan lese mer om kjernejournal på helsenorge.no
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Hvordan fungerer reservoaret?
Den kontinente ileostomien består av en beholder, altså et reservoar som
er konstruert av den nederste delen av tynntarmen. Fra reservoaret tas
tarmen ut gjennom bukveggen og sys til huden som en flat ileostomi. En
del av tarmen dras inn i reservoaret slik at det dannes en lukkemekanisme, en slags nippel som fungerer som en ventil. Nippelventilen forhindrer ufrivillig lekkasje av avføring og gass. Pasienten tømmer reservoaret
regelmessig med et kateter 3-4 ganger i døgnet. Mellom tømningene
samles avføringen opp i reservoaret. Med et innvendig reservoar som fungerer på denne måten trenger man ikke pose utenpå magen, man dekker
kun til åpningen med en liten kompress eller en cap.
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Om operasjonen
Bukhulen åpnes i midtlinjen. Førtifem centimeter av tynntarmens nederste del benyttes for konstruksjon av reservoaret. Tarmen åpnes, snus
opp og sys sammen slik at reservoaret dannes. Ved å dra utløpet delvis
inn i reservoaret dannes nippelventilen som skal holde reservoaret tett.
Utløpet sys fast til huden og reservoaret sys fast til bukveggens innside.
Ved avslutningen av operasjonen legges et kateter inn i reservoaret for å
tømme blod og væske fra reservoaret.
En tilbakeslagsventil lages også av tynntarmen for å hindre lekkasje av
avføring gjennom spyleutløpet. Utløpet føres til overflaten av huden, og
reservoaret sys til innsiden av veggen av magen. Den kontinente ileostomien plasseres som regel lengre ned på magen enn den konvensjonelle
ileostomien fordi man ikke behøver å ta hensyn til at poser og bandasjer
må festes over stomien.

Dren er slanger eller gummirør som legges i operasjonsområdet for å lede
bort blod og væske. Dren legges som regel i såret etter endetarmen og
kan som regel fjernes uten bedøvelse etter 3-6 døgn.
Endetarmen fjernes nedenifra, og fjerning av endetarmen påvirker blærens
funksjon slik at pasienten kan behøve blærekateter i noen døgn etter operasjonen. Fjerning av tykktarmen medfører ingen større funksjonsforstyrrelser utover noe økt væsketap. Over tid overtar imidlertid tynntarmen
delvis tykktarmens væskeopptak, slik at dette problemet vil avta. Når
endetarmen fjernes kan nerver bli skadet slik at forstyrrelser i seksualfunksjonen kan oppstå. Det er imidlertid svært uvanlig at dette skjer.
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Kolofon:

Etter operasjonen
Det første døgnet etter operasjonen ligger pasienten på overvåkningsavdeling, deretter på vanlig sengepost. Smerter og oppblåst mage kan
ikke unngås de første dagene etter operasjonen. Kvalme kan forekomme
i de første timene etter operasjonen og noen ganger kan det være nødvendig å sette ned en slange i magen for å forhindre oppkast. De første
døgnene etter operasjonen er tarmen rolig.
I starten er kapasiteten på reservoaret ca. 100 ml, men den vil etter hvert
økes. Derfor må pasienten være forsiktig med kostholdet i en periode
fremover. Helst bør maten moses slik at den passerer lett gjennom
reservoaret uten å medføre stopp i passasjen av tarminnhold. Pasienten
kan derfor spise spesialkost fra første postoperative dag.
Stell etter operasjon og i rekonvalesensfasen
Det nye reservoaret skylles med lunkent springvann 4 ganger i døgnet.
Selve operasjonsdagen skyller man hver 4. time med 20-30 ml vann om
gangen.
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Gjennom dag 1-14 etter operasjonen skylles reservoaret hver 6. time,
evt. hver 4. time ved behov. Det skylles med 30 ml vann om gangen, total
mengde på 100-500 ml pr skylling, og man skyller til det kommer klart
skyllevann. Ved revisjon av reservoaret kan mengden skyllevæske økes til
50 ml om gangen fra dag 2.
Da det er tynntarmen som utgjør reservoaret kommer det avføring i
reservoaret raskt, hos noen etter bare noen timer postoperativt, hos
andre etter ca. et døgn. Det er vanlig at det kommer litt blodvann i
kateteret fra reservoaret første postoperative dag.
Når tarmen kommer i gang føres avføringen ut gjennom det innlagte kateteret. Under de 2 første ukene holdes kateteret åpent hele døgnet tilkoblet
en pose for oppsamling av avføring. Deretter tømmes reservoaret i intervall som suksessivt forlenges etter et fastlagt skjema. Hensikten med
suksessiv forlenging av intervallene mellom tømningene er å langsomt
utvide reservoaret til et volum som tillater 3-4 tømninger pr døgn. Utvidelsen må skje langsomt slik at reservoaret fester seg godt til bukveggen.
Som regel kan pasienten forlate sykehuset etter 2-3 uker.

Daglig stell og tømming av reservoaret

Når reservoaret har grodd til tømmes posen ved å sette inn et spesialkateter gjennom ventilen 2-4 ganger per dag. Dette vil komme på plass
etter noen få uker. Det er derfor ikke nødvendig å bruke en stomipose, det
bør holde å ha en stomihette eller en bit av et gassbind over åpningen.
Under sykehusoppholdet vil pasienten lære seg teknikken å tømme
reservoaret, som fullt utviklet vil romme 400-600 ml avføring. Mengde
avføring pr døgn for den kontinente ileostomien er som regel noe mindre
enn en liter. Man bør ikke vente med tømming til reservoaret er helt fullt,
men tømme tre til fire ganger daglig. Om reservoaret er overfylt kan det
bli vanskelig å føre inn kateteret. Avføringen vil tilstoppe seg i tarmen og
gi buksmerter og andre problemer. Det kan enkelte ganger være gunstig å
skylle reservoaret med vann under dagens siste tømming så det er minst
mulig avføring i reservoaret gjennom natten.
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1. Klipp kateteret i to.

2. Sett sammen delene
med koblingsstykket
som vist på bildet og
tøm reservoaret.

3. Kateteret rengjøres,
kobles fra hverandre
og legges tilbake i
pakningen etter bruk.

Over ser du et eksempel på utstyrsbruk, her illustreres bruk
av koblingsstykket.

Teknikken ved tømming varierer fra person til person og man kan tilpasse
tømmingsrutinene etter eget behov. Mange foretrekker å sette seg på
toalettstolens kant for så å tømme avføringen i toalettet. Erfarne Kocksopererte anbefaler gjerne å sitte på en krakk i passe høyde som gir god
avslapning i magen. Tømmingen tar vanligvis fem til seks minutter.
Av og til kan avføringen være tykk og vil gjøre tømmingen vanskelig. Man
kan da forsøke å drikke et glass vann eller juice, hvilket kan gjøre avføringen tynnere og gjøre tømmingen lettere. En annen mulighet er å spyle lunkent vann inn i reservoaret for på den måten gjøre tømmingen lettere. Det
er også mulig å bruke skyllesprøyten for forsiktig å suge ut avføringen.
Etter tømmingen tørkes stomien med toalettpapir dersom noe avføring
har blitt liggende igjen. Avslutningsvis plasseres en liten kompress, en
hette eller en liten pose på stomien. Kompressen suger opp tarmsaft og
en behøver derfor en noe tykkere bandasje i tillegg.
Av og til kan det være vanskelig å føre inn kateteret, særskilt om
reservoaret er spent. Da bør man forsøke å hvile og slappe av en stund
og deretter lirke inn kateteret forsiktig etter å ha smurt det godt med
glidemiddel. Om man likevel ikke skulle få inn kateteret må lege oppsøkes.
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Kateter og kompresser og andre nødvendige hjelpemidler
Stomi- og reservoaropererte personer i Norge får nødvendige hjelpemidler til stell av reservoaret på blå resept. Legen skriver resept på det
som er nødvendig, og dette utstyret henter pasienten selv hos bandasjist
eller på apotek. Har du et Kocks reservoar trenger du ileostomikateter,
skyllesprøyte, glidemiddel, kompresser og hudvennlige plaster, stomihetter, miniposer og lignende.
Ileostomikateteret kan brukes i inntil 1 uke. Etter tømming skylles kateteret med lunkent vann og legges tilbake i det medfølgende plastfutteralet. Dersom det ikke er mulighet for å skylle kateteret må det kastes.
Det kan oppstå betennelser i reservoaret dersom kateteret brukes for
lenge. Skyllesprøyten oppbevares i en plastbeholder og kan brukes så
lenge den er hel og ren.
Kompresser finnes i ulike størrelser, og hvilken størrelse som bør anvendes er avhengig av hvor mye tarmsaft stomien skiller ut. Oftest er
7,5x7,5 passende. Kompressen festes over stomien med hudvennlig
plaster. Det finnes flere typer hudvennlige plaster og man velger selv den
type som passer best.

Kompresser og annet nødvendig utstyr fås på apotek og hos bandasjist
og dekkes over blåreseptordningen.
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Vanlige bekymringer -og noen løsninger
Vanskelig intubasjon
Noen ganger kan det oppleves som vanskelig å intubere kateteret i
reservoaret. Når dette skjer, er det et godt råd å slappe av og skifte posisjon. Noen ganger kan det hjelpe å strekke magen og sette inn kateteret
i en annen vinkel. Det kan også hjelpe å vri kateteret litt når du setter det
inn, og det å tilføre en liten mengde vann når du intuberer kan bidra til å
forhindre at slimhinnen blir sittende fast i dreneringshullene på kateteret.
Ikke prøv for mange ganger om du ikke får til å intubere, dette kan få slimhinnene i ventilen til å svelle og gjøre intubasjonen vanskeligere. La det
gå ca. en time, og prøv på nytt. Hvis du ikke har vært i stand til å intubere
etter noen forsøk, ta kontakt med lege eller stomisykepleier.
Lekkasje
Lekkasje og innsig av slim er normalt, dette legger seg i stomihetten eller
gassbindet. Dette slimet kan ha samme farge som avføringen eller ha en
liten mengde blod i seg - ikke vær bekymret. Hvis lekkasjen er rikelig må
du kanskje bruke stomiutstyr. Hvis dette fortsetter bør du rådføre deg
med en stomisykepleier.
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Blødning
Slimhinnene omkring Kocks reservoar kan blø litt med intubering av
kateteret - dette er normalt. Hvis blødningen er betydelig og kontinuerlig,
bør du ta kontakt med lege eller stomisykepleier.
Smerte
Det skal ikke være smertefullt å intubere reservoaret, men hvis du har
problemer med intubasjon og har holdt ut prøvingen, kan du oppleve
ubehag. Dette bør gå over ganske raskt. Hvis du har smerter i reservoaret
ditt kan du ha pouchitt som behandles med antibiotika. Ta kontakt med
stomisykepleier eller fastlege.
Tarminfeksjoner
Stomiopererte kan som alle andre bli syke med mageinfluensa eller
turistdiaré. Fordi tykktarmen mangler vil personer med ileostomi tolerere
væsketap dårligere enn normalt ved diaré. Det kan i verste tilfelle medføre så store forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalanse at behandling på sykehus er nødvendig. Det er viktig at en person med ileostomi
ikke venter for lenge med å oppsøke lege ved vedvarende diaré.
Noen pasienter opplever at slimhinnen i reservoaret blir betent, dette er
sannsynligvis på grunn av endringer i bakteriemiljø. Tilstanden kalles ileit
og karakteriseres av tynn avføring og smerter i reservoaret. Blødninger
kan også forekomme. Diagnosen stilles ved at man ser inn i reservoaret
med et instrument (endoskop). Ileit behandles med antibiotika og går som
oftest over i løpet av et par uker.
Nippelventilen må ha en viss lengde for at den skal fungere tilfredsstillende og være tett. Det kan hende at nippelventilen ikke gror sammen som
den skal, og kan da bli krokete og for kort. Dette kalles nippelglidning og
må repareres ved kirurgi. Om hullet i bukveggen har blitt for stort kan nippelventilen vrenge seg og trenge ut gjennom stomiåpningen, dette kalles
prolaps. Disse komplikasjonene medfører ofte vanskeligheter med å føre
inn kateteret og kan føre til lekkasjer. Det kan også forekomme arrdannelse i huden rundt stomien som bidrar til å forsnevre åpningen slik at det
blir vanskelig å føre inn kateteret.
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Slike komplikasjoner er ikke veldig vanlige, og har med økt erfaring og
forbedret teknikk blitt sjeldne, men om de oppstår må de korrigeres kirurgisk, noe som innebærer en ny operasjon for å gjenopprette reservoarets
normale funksjon. Noen personer skiller ut mye tarmsaft fra stomien og
kan plages av hudirritasjoner rundt åpningen. Huden kan da beskyttes
med barrierekremer, eller med stomiplate og cap/hette som man får på
blåresept.
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Hverdagen med Kocks reservoar
Når du har blitt bekvem med Kocks reservoar er det ingen grunn til at
din normale livsstil ikke kan gjenopptas på en lignende måte som før
operasjonen. Det anbefales imidlertid at du har med deg informasjon om
reservoaret som kan vises fram til helsepersonell, pårørende eller andre
som du kommer i kontakt med når du ferdes utenfor hjemmet.
Denne informasjonsfolderen kan benyttes ved slike behov, men du kan
også ha nytte av en medisinsk attest eller et diagnosekort. Diagnosekortet tilbys som et gode til alle som er medlemmer av NORILCO, og kan
bestilles via nettsiden norilco.no
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Kosthold
Det er svært viktig å gjøre riktige kostholdsvurderinger når Kocks
reservoar blir en del av kroppen og fordøyelsen. Selv om det kan bli noen
kostbegrensninger er det viktig å opprettholde et sunt kosthold, men
fremfor alt nyte maten. Alle matvarer bør tygges godt og inntas i små
mengder.
Daglig inntak av drue- eller sviskejuice kan tynne avføringen og hjelpe
intubasjonen og dreneringstiden. Mengden man inntar er individuell, men
et lite glass anbefales. Et fiberfattig kosthold anbefales også. Fiberfattig
omfatter matvarer som er lette å tygge og lette å fordøye slik at avføringen enklere kan passere gjennom kateteret.
Noen legemidler kan endre tarmfunksjonen din eller endre fargen på
avføringen. Noen legemidler blir kanskje ikke absorbert effektivt, for
eksempel medisiner som tas ved svelging eller tabletter med langsom
oppløsning. Diuretika (vanndrivende medisiner) kan føre til dehydrering.
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Du bør ikke slutte å ta foreskrevne medisiner uten å konsultere lege.
Du bør ta kontakt med din lege i spesialisthelsetjenesten, fastlege eller
stomisykepleier ved eventuelle bekymringer. Av fastlegen din kan du også
få en henvisning til en klinisk ernæringsfysiolog som kan hjelpe deg med
tilrettelegging av et kosthold som passer deg.
Legemiddel
Jern
Antibiotika
Antikoagulanter
Aspirin

Farge på avføring
Svart
Grønn
Rød
Rød

Kostliste
Anbefalt kosthold gjennom dag
0-14 etter operasjonen

Anbefalt kosthold dag
14-28 etter operasjonen

Tillatt
Flytende og moset mat
Kjøtt + fisk
Supper
Potetstappe
Loff

Tillatt
Velkokte grønnsaker i biter
Salat i biter
Kokt potet
Løk i biter
Frukt uten skall, i biter

Ikke tillatt
Hele rå og kokte grønnsaker
Gulrot
Kål, løk, paprika, mais, sopp
Stekte og kokte poteter
Ris, spaghetti, makaroni
Hele nøtter og mandler, tørket
frukt, appelsin

Ikke tillatt
Kokte hele grønnsaker, rå grønnsaker
Sopp
Stekt potet
Gulrot
Hele bær
Appelsin

Etter 4 uker kan pasienten spise vanlig mat foruten appelsinbåter.
* Kostlisten er lånt fra Akershus
Universitetssykehus, som anbefaler
denne til sine pasienter.
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Dagligliv
Arbeid, studier og skole
Å få et Kocks reservoar innebærer ikke hindringer for yrkes- eller fritidsaktivitet. Du bør ta sikte på å vende tilbake til arbeid, studier eller skole
6-8 uker etter operasjonen. Avhengig av hvor anstrengende ditt yrke er,
kan du bli anbefalt å jobbe deltid først og deretter bygge deg opp til fulltid
igjen. Alle har sin egen og individuelle opplevelse med en ny kroppslig situasjon, så snakk med legen din eller en stomisykepleier om hva som passer
deg, og snakk med arbeidsgiveren din om hvordan det kan tilrettelegges
for at du enklere kan komme tilbake i jobb.
Husarbeid
Rett etter operasjonen og inntil 8 uker bør du unngå husholdningsaktiviteter som støvsuging, klippe plenen, rengjøring av vinduene, plukke opp
og/eller bære barn og bære tunge handleposer. Lett trening kan innføres
langsomt i denne perioden. Korte turer er den beste måten å starte på. En
fysioterapeut vil kunne gi deg flere råd.
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Kjøring
Etter en stor operasjon anbefales det ikke å kjøre bil de neste 4-6 ukene.
Søk råd fra fastlegen din før du gjenopptar kjøringen.
Trening, idrett og fritidsaktiviteter
Man kan delta i de fleste sportsaktiviteter som før, men alt som er anstrengende kan legge press på reservoarventilen og over tid kan det føre
til lekkasje av slim og/eller avføring. Hvis du er bekymret bør du søke
råd fra lege, stomisykepleier eller fysioterapeut med hensyn til når det
er best å gjenoppta treningsaktiviteter. Ved bad eller dusjing er det ikke
nødvendig å beskytte stomien med bandasje.
På reise
Å reise med Kocks reservoar er trygt og bør være uproblematisk, men det
kan trenge litt mer omtanke og vurdering. Når du skal reise utenlands kan
du vurdere følgende:
• En endring i miljøet kan også endre avføringen din.
• Varmt klima øker risikoen for dehydrering, og du bør derfor vurdere å
øke væske- og saltinntaket når du oppholder deg i varmere strøk.
• Dersom du reiser til et område hvor det er farlig å drikke springvann,
må du bare drikke flaskevann. Her må du også unngå isbiter, iskrem og
salater vasket i springvann.
• Som en forholdsregel må du alltid bruke antidiarétabletter og
rehydreringspulver.
• Ha katetre, medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell i
håndbagasjen.
• Forsikre deg om at du har en god reiseforsikring.
• I områder hvor det er utrygt å drikke springvannet kan du bruke
flaskevann hvis du trenger å irrigere.
Nødvendig bandasjemateriell bør medbringes da det kan være vanskelig
å få tak i riktig utstyr i utlandet. Det er fornuftig å ha med seg informasjon om at man har Kocks reservoar. Er du medlem hos NORILCO får du
tilsendt WC-kort, og diagnosekort som kan hjelpe deg å forklare helsepersonell, sikkerhetspersonell ved flyplassen etc. om dine behov.
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Samliv, sex og graviditet
Du kan gjenoppta ditt vanlige sexliv når du og partneren din er klar for
dette. Når man har gjennomgått kirurgi i bekkenområdet er det en risiko
for at det oppstår seksuelle problemer etter operasjonen.
Menn som har gjennomgått operasjon kan oppleve manglende evne til
å få ereksjon eller ejakulasjon eller begge deler. Noen kvinner kan finne
selve samleiet smertefullt på grunn av endringer i bekkenanatomien eller
vaginal tørrhet. Eventuelle seksuelle problemer bør diskuteres med legen
eller med stomisykepleier.
Kocks reservoar er ikke et hinder for normalt sexliv, hverken for menn
eller kvinner. Ved graviditet forløper denne normalt og som regel med normal fødsel. Det er imidlertid noen forbehold det kan være greit å vite om.
Prevensjonsmetoden for familieplanlegging bør diskuteres med lege og
stomisykepleier. P-piller absorberes effektivt i tynntarmen så lenge du
ser at avføringen i reservoaret har en grøtlignende konsistens.
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Det er viktig å merke seg at enkelte personers fruktbarhet kan reduseres
betydelig etter kirurgi for inflammatoriske tarmsykdommer. Graviditet
etter å ha fått Kocks reservoar er mulig, men hvis du planlegger graviditet
bør dette diskuteres med lege eller stomisykepleier. Når man er gravid,
kan bekkenplasseringen og reservoaret endres etter hvert som barnet
vokser i livmoren. Dette trykket kan føre til at nippelventilen glir, og derfor
føre til intubasjonsproblemer. Det er også en liten risiko for tarmobstruksjon. Man går vanligvis gjennom hele svangerskapsperioden som
normalt, og en vaginal fødsel anbefales.
Det går som regel lett å tilpasse seg til reservoaret. Det kan være klokt å
informere den nærmeste familie om reservoaret og hvordan det fungerer,
men det er ingen grunn til å fortelle om det utenfor den nærmeste familie
hvis du ikke vil.
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Råd og tips fra erfarne Kocksopererte
I NORILCO er det mange Kocksopererte medlemmer som utveksler
erfaringer med hverandre. Noen har lang fartstid som opererte, andre har
fersk erfaring som nyoperert. I dette avsnittet fremhever vi noen anbefalinger fra Kocksgruppa i Sør-Rogaland.
• Vi har som opererte økt fare for dehydrering og av den grunn må vi ha
tilgang til Farris eller annen saltholdig og kullsyreholdig drikke.
• Det er viktig at det tas hensyn til at vi har fysiologiske kostbegrensninger,
og for eksempel ved sykehusinnleggelser er det nødvendig at vi blir møtt
med forståelse og imøtekommelse av disse behovene. Dagens meny er
ikke alltid den rette for en Kocksoperert. Vi opplever det som svært viktig
at sykehus og institusjoner forstår alvoret av dette, og våre ønsker er ikke
av velbehag, men nødvendighet.
• Katetrene som brukes til tømming av reservoaret er ekstra tunge, og
det er derfor viktig å huske på å kontakte flyselskap eller andre transportselskap med bagasjebegrensninger i forkant av reise for å avklare
nødvendige bagasjetillatelser, som for eksempel økt tillatt håndbagasje
eller antall kolli som kan medbringes. Dette varierer fra selskap til
selskap, så planlegg reisen i god tid.
• Som Kocksopererte har vi behov for både hyppigere måltider og
toalettbesøk enn andre. Det er godt å få forståelse fra andre om at
toalettbesøk kan ta tid og at det må være anledning til måltider og
toalettbesøk ved behov.
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Annen nyttig informasjon
til pasienter og pårørende
Rettigheter ved sykdom
Sykdommer som rammer tarmen og fordøyelsen kan påvirke alle livets
sider. Sykdommen kan få følger både for den som er syk og for eventuell
familie og andre pårørende. Hjemmesituasjon, utdanningsmuligheter,
tilknytning til arbeidslivet og privatøkonomien kan påvirkes. Som pasient
eller bruker av helse- og omsorgstjenester har du flere rettigheter som gir
deg mulighet til å påvirke din egen helsesituasjon. Lovverket stiller krav
til dem som tilbyr tjenestene. Du skal bli møtt med respekt, integritet og
menneskeverd. Reglene skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom
deg som pasient/bruker og tjenesteyter. I møte med helse- og omsorgstjenesten har du noen lovfestede rettigheter.
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Informasjon
Helsepersonell og andre omsorgsytere har plikt til å gi deg informasjon
om rettighetene dine som pasient og bruker. Informasjonen skal gis på
en forståelig måte ut fra dine forutsetninger, basert på alder, modenhet,
erfaring og språklige ferdigheter.
Rett til å medvirke
Som bruker av helse- og omsorgstjenester har du rett til å medvirke i
utformingen av det tilbudet som gis, innenfor rammene av det som er
medisinskfaglig forsvarlig. Brukermedvirkning er en rettighet du har, og
som helsepersonell også må forholde seg til.
Samtykke til behandling
Du har selv rett til å bestemme om du vil motta den helsehjelpen som
tilbys. Både muntlig og stilltiende samtykke skal aksepteres. Stilltiende
samtykke anses å foreligge der det ut fra din handlemåte, og omstendighetene for øvrig, er sannsynlig at du godtar helsehjelpen.
RETTIGHETSSENTERET
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et rettighetssenter
som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som
gjelder personer med funksjonshemming og kronisk sykdom. Senteret
besvarer og registrerer henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk
syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. Rettighetssenteret har
også gitt ut Jungelhåndboken, som er en veiledning gjennom jungelen av
lover og rettigheter innen velferdsretten.
Ta kontakt med Rettighetssenteret ved å ringe 966 22 760 eller send
e-post til rettighetssenteret@ffo.no
PASIENT- OG BRUKEROMBUDET
Pasient- og brukerombudet kan gi deg råd, veiledning og informasjon
om rettighetene dine som pasient, bruker eller pårørende overfor helsetjenesten eller sosialtjenesten. De kan også bistå deg med å formulere og
videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Du finner et pasientombud i hvert fylke. Du kan gå inn på Pasientombudets nettsider helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet for å finne kontaktinformasjon til
pasientombudet i ditt fylke.
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LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRENE
Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester (LMS) over hele landet.
Tilbudet er i hovedsak knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. LMS
jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og
kunnskap, og at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom
eller endringer i egen helse. Kontakt din fastlege for å få tilbud om henvisning til LMS-kurs og tjenester der du bor.

Foto: Mats Kalland PK Foto
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Hva kan NORILCO gjøre for deg?
NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi, reservoar og
mage- og tarmkreft. Foreningen har fokus på rettigheter og omsorg for
pasienter og deres pårørende, og jobber aktivt med å påvirke myndighetene for en økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk.
Dette søkes gjennomført ved å:
• Drive opplysende og veiledende virksomhet
• Drive likepersonstjeneste
• Fremme krav på service fra helseinstitusjoner, apotek, bandasjister og
myndigheter til fordel for personer med stomi, reservoar eller mage- og
tarmkreft.
• Søke kontakt og samarbeide med helsepersonell
• Utgi medlemsblad
• Samarbeide med andre funksjonshemmedes organisasjoner
• Samarbeide internasjonalt for å bedre vår målgruppe sine interesser

Vår grunntanke er at personer som har tilpasset seg en utfordrende hverdag har gjort seg erfaringer som kan være til hjelp for andre i en lignende
situasjon.
Som medlem i NORILCO har du mange fordeler. NORILCOs mange
distriktsavdelinger tilbyr lokale medlemsaktiviteter som informasjonskvelder, kurs og turer, og du får tilsendt organisasjonens medlemsblad
med relevante faglige artikler og oppdateringer på hva som skjer i organisasjonen.
NORILCOs Ungdom er en egen organisasjon for medlemmer fra 15 til 35
år, som arrangerer lokale medlemsaktiviteter og nasjonale leirer.
NORILCO arrangerer dessuten egne samlinger for medlemmer som er
35+, og for barn opp til 18 år og deres foreldre og søsken.
NORILCO er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
og er tilsluttet Kreftforeningen.
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«Det er ikke alltid helsevesenet
kan svare på alle spørsmål. Det
som hjalp meg var å snakke
med en som selv har opplevd
noe lignende.»

«Det var fint å få en bekreftelse
på at de tingene jeg opplevde i
starten var vanlig, og at jeg fikk
en kontaktperson jeg kunne
snakke med hvis det var noe
jeg lurte på.»

NORILCOs likepersonstjeneste
I NORILCO har vi over 200 likepersoner som har erfaring knyttet til stomi,
reservoar eller mage- og tarmkreft, også Kocks reservoar. Våre likepersoner
har gått kurs og er godkjent for å møte deg som ønsker å snakke fortrolig
med noen i samme situasjon. Synes du hverdagen med pose på magen
eller reservoar virker skremmende? Føler du deg tilsidesatt og rådvill som
pårørende? Våre likepersoner har kjent på det samme som deg! Du kan nå
oss via vår kontakttelefon 02013, eller få tilbud om besøk ved å kontakte oss
gjennom post@norilco.no

Den blå sløyfen
Den blå sløyfen er NORILCOs symbol for sykdommer som rammer magen
og fordøyelsesorganene. Vi håper og ønsker at alle våre medlemmer vil ta til
seg sløyfen uavhengig av hvilken diagnose de har, og at også pårørende og
friskmeldte kan ha glede av å vise sin støtte til saken ved å bruke sløyfen.
Er du interessert i en blå sløyfe? Ta kontakt med oss på e-post: post@norilco.
no eller gjennom din lokale distriktsavdeling.
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Jeg vil bli medlem i NORILCO
Kolofon:

Den enkleste måten å bli medlem på, er å melde seg inn via skjema
på våre nettsider www.norilco.no, men du kan også fylle ut dine opplysninger nedenfor og sende de til oss i posten. Porto er allerede
betalt. Opplysninger merket med rød stjerne er obligatoriske.

*Kryss av for ønsket medlemstype her:
Medlemskap m/medlemsblad
Medlemskap u/medlemsblad
Vennligst bruk blokkbokstaver
*Navn:
*Adresse:
*Postnr./sted:
*Fødselsdato:
*Kryss av for kjønn:

Kvinne

*Telefon:

Mann
Mobiltelefon:

E-post:

Ønsker nyhetsbrev:

*Ønsker å motta faktura:

Per post

Ja

Nei

Per e-post

Dersom du ønsker spesialtilpassede opplysninger rundt ditt
medlemskap, fyll inn nedenfor:
Type stomi:
Type kreftdiagnose:
Type reservoar:
Jeg er pårørende
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Annet:
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