
Kort referat spørsmål på Stomiklinikken ved Torill Olsen 

 

• Info om sår, hvordan løsne uten at huden blir mer ødelagt: servietter el spray? servietter 

anbefales da det ofte blir brukt for mye ved spray og gir motsatt virkning 

• Barbering: anbefaler engangs høvl for å unngå bakterie dannelse 

• Maler: bruke papp arket som er vedlagt for å lage en som er tilpasset til akkurat ens egen 

stomi 

• Tips ved endringer: stomien endrer seg, kroppen endrer seg (groper, rynker) – bruk av 

konveks for å dra ut huden, men brukes med forsiktighet da det kan dannes trykk og sår – 

bruk evt paste. 

• Utstyr: finn – prøv ut for å finne det som passer deg; finner du noe og du trives med det – 

ikke prøv ut masse annet – vær fornøyd. 

o Bruk barrierekrem ikke salve på sår hud (der er som regel vaselin i salve og det får 

motsatt virkning 

o Tetningsring kan være et alternativ ved lekkasje, men ikke om den er for høy (blir 

motbakke for innholdet) – legges på bak på platen 

o Plateforlenger: kan være ekstra hjelp ved brok, grop, kulemage, bading og kan føles 

som en ekstra trygghet – men ikke bruk for ofte 

• Grop:   

o Med folder: finn my stomiutstyr som følger kroppens bevegelser 

o Med ujevnheter: planere ut med f.eks. paste for å eliminere gropene 

• Brok: dette oppstår for ca 50% 

o Ufarlig! Men kan være plagsom 

o Anbefales å være forsiktig med all trening som innebærer tunge løft, trening med 

vekter, dekkskifte osv 

o Koncavplate kan være til hjelp, se evt.: https://www.coloplast.no/-

global/ostomy/concave/concave/ 

• Sår hud: 

o Eliminere årsaken/e 

o Litt sår hud: hydrokortison 1% - påfør bittelitt og masser inn i huden, tørk av og sett 

på plate 

o Lett fuktende sår på huden: KrystallViolett 0,5% det hindrer bakterier, sopp og tørker 

ut 

o Kraftig sår hud: Bruk både hydrokortison 1%, krystallViolett og stomipulver (husk å 

blåse vekk overflødig pulver) 

o Evt Salts Skin Lotion (husk å spørre legen om blåresept) – evt. hudbeskyttelsesfilm – 

også her husk å tørke huden av 

• Be om hjelp tidlig om du har problemer: 

o Få tak i prøver om du ting ikke fungerer 

o Spør evt. en bandasjist 

o Eller RING STOMOKLINIKKEN 

• Lekaskje fra endetarm ved stomi 

o Om ikke endetarmen er fjernet kan dette skje. Endetarmen produserer slim så lenge 

den tror at den er aktiv 

o Skylle med øreballong 

o Evt. trykke det ut – husk: ikke presse, men bruke tid  

https://www.coloplast.no/-global/ostomy/concave/concave/
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o Husk å gjøre øvelser for å vedlikeholde musklene 

• Stomi med to utganger: 

o Lages ofte der en skal koble på igjen 

o Ene har ofte gang til endetarmen 

o Også her trykke lett ut eller rense med øreballong 

• LARS (lavskjøte syndrom) 

o Ses oftest der det har vært kreftoperasjon 

o F.eks. skade på muskel, mindre lagringsplass, stråle skade 

o Dette gir ofte hyppige tømminger, kan gi forstoppelse (ikke bruk vanlige klyster – kan 

skape bakterie problematikk) 

o Tiltak: øreballong tømming, kost justeringer, imodium, lage rutine med faste toalett 

besøk, ta vare på huden rundt endetarmen med f.eks. barrierekrem, trene 

endetarmsmuskel (tips: bruk evt. en bomullspads i åpningen om du lekker) 

Det kom spørsmål om trening og belastning og Torill anbefalte at en var forsiktig. Torill nevnte 

isometrisk trening  

(Isometrisk trening. Det høres kanskje komplisert ut. I bunn og grunn er det likevel bare en komplisert 

måte å si at man trener mot en fast motstand uten at man beveger leddene. Sagt med andre ord vil 

altså musklene gi fra seg kraft uten at de forkortes eller forlenges) 

og anbefalte en video på YouTube som noen av hennes studenter hadde laget – denne fant jeg ikke. 

 

Disse er hentet fra NORILCO – og er ikke fra Torill sitt foredrag: 

 

file:///C:/Users/adt19/Downloads/Frisk+og+fysisk-treningsdagbok+2017.pdf 

 

https://www.norilco.no/informasjon/om-stomi-og-reservoar/kosthold-trening-og-livsstil-med-

stomi/trening-og-friluftsliv/brokk-forebygging-fremfor-reparasjon 

 

Referat skrevet av Anette D Thomassen, sekretær i foreningen NORILCO Bergen 
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