
HÅNDBOK FOR BESØKEREN 

 

 

FORORD 

Å være besøker i NORILCO er en krevende, men svært givende oppgave. 
Givende fordi en opplever stor takknemlighet fra de en besøker. Å få besøk av 
en som selv har vært gjennom en stomi- eller reservoaroperasjon gjør normalt 
pasienten roligere og sikrere. Ikke minst blir de pårørende ofte beroliget når de 
får se at det går utmerket an å leve med stomi eller reservoar. 

 

Men oppgaven er også krevende. Spørsmålene kan være mange, og ikke alltid 
er de like lett å svare på. Det er viktig for besøkeren å kjenne sin begrensning 
og ikke gi seg inn på områder som helsepersonell vet mest om. 

 

Vi håper at denne lille trykksaken vil gjøre oppgaven som besøker i NORILCO 
lettere. Husk at du kan søke råd og veiledning hos din besøksleder eller hos 
NORILCOs  besøksgruppe. 

 

Vi ønsker lykke til i dette viktige arbeidet! 

 

HVA KREVES AV EN BESØKER? 

Besøkeren må selv være rehabilitert og ha gjennomgått kurs for besøkere. Er 
du uopplagt eller ute av balanse, ta kontakt med besøksleder for å diskutere 
problemene du måtte ha. En pause fra besøkstjenesten kan da være tilrådelig. 

 

Besøkeren får ofte kjennskap til store deler av livet til den som er operert. 
Dette setter store krav til besøkeren når det gjelder forståelse, toleranse og 
taushetsplikt. Alle besøkere vil før eller siden ha ett eller flere besøk som ikke 
er vellykket. Ta eventuelt kontakt med besøksleder eller sykepleier.  

 

Det er viktig å skaffe seg styrke og kunnskap for å overvinne skuffelser.  Du bør 
være oppmerksom på at for mange opererte kan inngrepet være et sjokk, og 
deres psykiske tilstand bærer preg av dette. 



Mange opererte blir lett irriterte, glemske og deprimerte etter operasjonen. 
Dette kan være årsaken til at et besøk ikke blir som forutsatt. 

 

Det hender de opererte ikke vil ha besøk i det hele tatt, men husk at dagen 
etter kan situasjonen være lysere, og du ønskes hjertelig velkommen. 

 

Utviklingen ved kirurgiske avdelinger gjør at stomi- og reservoaropererte bare 
ligger på avdelingen en kort tid. Om mulig, avtal besøket i god tid og snakk 
gjerne med pasienten både før og etter operasjonen. 

 

Ikke glem hvordan du selv var i den postoperative fasen.  Det er viktig å tenke 
tilbake på hvordan du mestret din egen reaksjon. 

 

Et par uker etter operasjonen går den stomi/reservoaropererte inn i en ny og 
viktig periode, rekonvalesenttiden. Hverdagsproblemene kan være mange – 
utilstrekkelighet, selvransaking med grublerier og søvnløshet kan være noen av 
problemene. 

 

I slike perioder er det godt å snakke med en NORILCO-besøker som selv har 
vært gjennom det samme. Da må besøkeren være en god lytter, oppmuntre og 
huske taushetsplikten. Pasienten må få snakke om sine problemer. Hvis 
besøkeren føler pasientens problemer for omfattende, bør han/hun søke hjelp 
hos helsepersonell eller besøksleder. Husk å avklare dette med den stomi-
/reservoaropererte. 

 

Husk som besøker er det viktig å opprettholde kontakten med den stomi-
/reservoaropererte også etter sykehusoppholdet. Du kan for eksempel ta en 
telefonsamtale eller du kan invitere den opererte med på medlemsmøte eller 
andre arrangementer. 

 

NORILCO-BESØKEREN OG SYKEHUSET 

Du må sette deg inn i taushetsplikten og retningslinjer for besøkeren. NORILCO 
har siden 1971 arbeidet med besøksregler, og disse er forbedret i takt med de 
erfaringer vi har høstet. 

 



Når du blir tilkalt fra sykehuset får du normalt bare oppgitt pasientens navn, 
alder, kjønn og stomi/reservoartype. Avtal tid for ditt besøk – og hold tiden. 

 

Besøkeren bør møte opplagt, velstelt og vanlig pent kledd. Unngå røyklukt og 
andre sterke lukter. 

 

Ved oppmøte på avdelingen tar du kontakt med ansvarshavende sykepleier. 
Presenter deg ved hjelp av ID-kortet, fortell at du kommer fra NORILCOs 
besøkstjeneste og vis til avtalen om besøk. Du kan gjerne minne sykepleieren 
om vår taushetsplikt. Spør om pasientens navn, allmenntilstand og om en 
sykepleier kan følge deg til pasienten. Spør også om det er muligheter for å 
låne et eget rom om pasienten ønsker samtale i enerom. Opptre korrekt og 
høflig. 

 

SAMTALEN MED DEN OPERERTE 

Ta hensyn til pasienten når det gjelder besøkslengden. Mange orker ikke for 
lange besøk kort tid etter operasjonen. 

 

Mange pasienter vil snakke med besøkeren alene. Andre vil ha sine nærmeste 
med, oftest ektefelle/samboer. 

 

Det er naturlig å innlede samtalen med å presentere seg. Fortell at du kommer 
fra NORILCO’s besøkstjeneste og at du har taushetsplikt. 

 

Problemet for nye besøkere er å vite hvor mye man skal si.  Husk at din 
viktigste oppgave er å lytte og svare på spørsmål. Bli ikke redd om det oppstår 
pauser, disse oppfattes som kortere for nyopererte enn av friske. Ikke la 
pasienten få inntrykk av at du har det travelt. Ro skaper tillit og trygghet. 

 

Hovedhensikten med et besøk er at pasienten skal få møte en person som har 
gjennomgått tilsvarende operasjon, og som nå er frisk og velfungerende i 
hverdagen (for eksempel jobb / studier / skole / fritid / samliv / …). Målet er å 
gi pasienten tro på at det er fullt mulig å leve et normalt liv uten særlige 
begrensninger også etter operasjonen. 

 



 

Fortell at de fleste opererte lever et fullverdig liv og vær selv et eksempel på at 
dette er riktig. Fremstill livet med stomi/reservoar så realistisk som mulig. 
Under samtalen bør du minst mulig berøre dine egne problemer og de 
komplikasjoner du eventuelt har gjennomgått. Hvis pasienten vegrer seg mot 
operasjon eller stiller medisinske spørsmål bør du anbefale han/henne å følge 
legens råd. 

 

Kritiser aldri den utlagte tarmen som pasienten eventuelt viser deg. Du skal 
heller ikke gi råd om medisiner og heller ikke anbefale spesielle 
bandasjeprodukter eller bandasjeleverandører.  Generelle råd om bandasjering 
og sårbehandling utfra egen erfaring er fullt mulig å gi, men anbefal alltid å 
snakke med en stomisykepleier ved spesielle sår- eller bandasjeringsproblemer. 

 

Under samtalen med en nyoperert er det også naturlig å fortelle om NORILCO 
som også har en rekke gode brosjyrer som du kan gi pasienten. 

 

VIKTIGE NØKKELORD 

De fire viktigste ordene er : 

 

Taushetsplikt – tålmodighet – takt – trøst 

 

Taushetsplikten har vi nevnt før, den er bindende og må respekteres fullt ut. 

 

Tålmodighet bygger på vennlighet og likevekt og er helt avgjørende for en som 
møter syke med skiftende humør. 

 

Takt kjennetegnes ved at besøkeren tar hensyn til de mest alminnelige regler 
for gode omgangsformer. 

 

Trøst  bygger blant annet på evnen til å lytte og til å støtte. 

 

POSITIVE OG NEGATIVE ERFARINGER 



Kontakten med pasienten kan være både positiv og negativ, heldigvis er de 
”gode” besøkene i flertall og oppveier for de ”dårlige”. 

 

Vær oppmerksom på at det ikke bestandig er like lett å få til et ”godt” besøk. 
Kanskje er pasienten verken fysisk eller psykisk moden for et besøk, hun/han 
kan ha en innstilling om at dette er noe privat, eller betrakter det som et tabu-
emne og vil kanskje også forsøke å isolere seg fra omverdenen. 

 

Eller kanskje du som besøker har en dårlig dag?? Uansett, noe godt vil det 
komme ut av alle besøk, ikke minst at det er etablert en kontakt som kan 
videreutvikles over tid. 

 

Ut fra egne erfaringer som stomi eller reservoaroperert vet du at det å møte 
andre opererte i seg selv er verdifullt. Du bør poengtere overfor pasienten at 
det er  mange av oss, og at vi stort sett lever et normalt liv. Du bør også 
orientere om NORILCO og hvilke muligheter foreningen gir til kontakt med 
andre i samme situasjon (medlemsmøter – kurs m.m.). NORILCO-nytt  er også 
et kontaktmiddel med fagartikler osv. 

 

Alle besøkere har fra tid til annen selv problemer, noe som kan skyldes at en 
som besøker må blottstille seg, gi av seg selv og at en påtar seg noen av 
pasientens byrder og problemer. En kan også selv ha dårlige perioder som må 
bearbeides. Hvis du synes problemene blir for store, kan du ta dette opp under 
en samtale med for eksempel din besøksleder eller med en annen erfaren 
besøker du har tiltro til. Vi er alle til for å vise omsorg – også for hverandre. 

 

HVA SKAL BESØKEREN FORTELLE OM SYKDOMMEN OG  

FREMTIDSUTSIKTENE? 

Det er viktig å være seg selv. Ikke snakke for mye om sykdommen – dette er en 
sak for helsepersonell. Du som besøker skal få pasienten til å føle seg mest 
mulig sikker i sin nye situasjon. Som besøker vet du at det går greit å leve med 
stomi eller reservoar. Dette må du formidle til pasienten. Fortell hvordan du 
mestrer dine daglige oppgaver, fortell om jobb, skole, reiser osv. Det er 
dagliglivet med pose på magen eller reservoar du skal fortelle pasienten om. 

 



En pasient som er operert på grunn av kreft er svært opptatt av 
fremtidsutsiktene. Disse vet du som besøker svært lite om, og du må på ingen 
måte dra paralleller til deg selv. Men kan du gjøre vedkommende mest mulig 
sikker på det daglige liv i den nærmeste tiden, ja, da har du løftet en del 
problemer bort fra skuldrene hans/hennes. 

 

Det er viktig å få fram at det er nødvendig å være tålmodig. Pasienten har vært 
gjennom en stor operasjon og trenger tid til å komme seg. Ofte går framgangen 
litt i rykk og napp de første ukene etter operasjonen. Skifte av plater og poser 
er slett ikke lett den første tiden – ikke minst kan dette være et stort problem 
for mange eldre mennesker. 

 

Det kan ikke presiseres mange nok ganger at det er viktig å være en god lytter! 

 

SEKSUELLE SPØRSMÅL 

Dette er et like vanskelig som viktig emne, så vær forsiktig! Her vil det være 
forskjell mht. alder og sykdomsforløp, men de aller, aller fleste pasienter vil 
være opptatt av dette, og for deg som NORILCO-besøker er det fort gjort å 
gjøre vondt verre så lenge du ikke kjenner nøyaktig hvordan kirurgen opererte, 
hvordan den seksuelle lysten – og ikke minst hvordan forholdet mellom 
pasienten og partneren var før operasjonen. 

 

Uansett er nærhet, åpenhet og forståelse viktig. Dette kan en besøker fortelle. 
Noen pasienter som har vært syke i årevis med eksempelvis inflammatoriske 
tarmsykdommer blir normalt helt friske etter å ha fått stomi eller reservoar. For 
disse kan operasjonen være et vendepunkt til et bedre sex/samliv. For noen 
kan en operasjon være slutten på det de fleste vil oppfatte som et normalt 
sexliv. 

 

Vær oppmerksom på at det finnes tekniske hjelpemidler. 

 

En bør i størst mulig grad overlate til fagpersonell å svare på spørsmål av 
seksuell karakter, det samme gjelder svangerskap. 

 

Besøkeren kan være med på å formidle kontakt med fagpersonell. 



 

 

MAT 

De fleste stomi- og reservoaropererte kan spise helt vanlig kost. Likevel er det 
fornuftig å prøve seg fram den første tiden. Noen opplever større eller mindre 
tendenser til tarmslyng etter operasjonen – noe som kan være svært 
smertefullt, og som svært ofte skyldes store måltider eller mat som er tungt 
fordøyelig. Et godt råd er å spise sakte og tygge maten godt. Likevel skal en ikke 
overdrive forsiktigheten, de fleste vil nok etter hvert finne ut hva som ikke 
passer deres ”mage”. Nøtter, appelsinkjøtt, visse typer epler og annen frisk 
frukt er eksempler på hva enkelte får problemer med. Visse typer mat kan også 
gi mer lukt. 

 

De fleste stomi- og reservoaropererte vet at lyder fra stomien kan være et 
problem. Noen har mye luft i tarmene og er derfor naturlig nok plaget med 
slike lyder. Andre ser nærmest på problemet som ikke-eksisterende. Et godt 
råd er uansett å ta det litt forsiktig med mat som gir mye luft. 

 

FREMTIDSUTSIKTENE 

Mange pasienter vil nok spørre om fremtidsutsiktene. For besøkeren vil det 
være naturlig å si minst mulig om sykdommen og overlate dette til fagfolkene. 
For de fleste med inflammatoriske tarmsykdommer er utsiktene til et normalt 
langt liv neppe lavere enn gjennomsnittsbefolkningen. 

 

Noen pasienter har en kreftdiagnose som årsak til stomioperasjonen. Her vil 
det være store variasjoner avhengig av hvor langt sykdommen har utviklet seg. 
Noe som spesielt i den første tiden kan overskygge ”poseproblematikken”. 

 

Besøkeren må da forsøke å hjelpe pasienten gjennom den første vanskelige 
tiden. Det er tross alt flere som blir friske enn som dør av kreft, men man bør 
unngå å komme inn på framtidsutsikter og medisinske diskusjoner. 

Det kan være på sin plass å fortelle om NORILCO som har mer enn 5000 
medlemmer med stomi eller reservoar, og at det finnes masse medlemmer 
som er operert for flere ti-talls år siden. 

 



Hvis du som besøker ikke er operert pga. kreft kan det være en tanke å la 
pasienten få kontakt med en besøker med samme kreftdiagnose eller anbefale 
Kreftforeningens Kreftlinje. 

 

Husk igjen at det viktigste for deg som besøker er å gjøre pasienten sikker og 
trygg med hensyn til pose eller reservoar. Du skal fortelle om dagliglivet, 
hvordan små og store problemer kan løses, og at livet etter operasjonen ikke 
skal behøve å være særlig forskjellig fra før. Likevel er det viktig at pasienten er 
forberedt på at ting kan ta tid, og han/hun selv må være aktiv medspiller i den 
noe vanskelige veien fram mot et normalt liv. 

 

STOMIMATERIELL 

NAV dekker utgifter til poser og annet stomimateriell som den stomi- og 
enkelte reservoaropererte (Kocks reservoar) trenger. (Forskrifter for 
godtgjørelse av utgifter til viktige legemidler, §3). 

 

Bandasjemateriellet fås kjøpt på ”blå resept” på apotek eller hos bandagist. Du 
må betale en egenandel som blir bestemt av NAV. Denne egenandelen kan 
påføres kvitteringskort for egenandeler. 

 

RETNINGSLINJER FOR PASIENTBESØKEREN 

 

 

 

1. Ved faste besøksdager, møt til avtalt tid. 
 

2. Ved enkeltbesøk: 
Ring vakthavende sykepleier og avtal tid for besøk. 

- Unngå vanlig visitt-tid. 
- Avtal aldri eksakt avtaletid (ca 15-30 min. slingringsmonn), 

dette fordi du skal møte avslappet og opplagt til besøket. 

- Hvis ønskelig kan pasientens pårørende være tilstede. 
-  

3. Vær deg selv – vær naturlig velstelt. 
- Unngå røyklukt og andre sterke lukter. 

 

4. Før besøket – kontakt vakthavende/ansvarlig sykepleier for opplysninger om 
pasienten; navn, alder, tilstand, innstilling til poseskift. 
- Undersøk om muligheter for samtale i enerom. 



- Du kan være kontaktledd mellom pasient/sykepleier, lege, pårørende – 
men ikke uten pasientens samtykke. 

- Kontakt vakthavende/ansvarlig sykepleier etter besøkets slutt for å gi 
eventuelle tilbakemeldinger om pasienten. 

NB! Husk taushetsplikten. 

 

5. VÆR EN GOD LYTTER! Husk – det er pasientens situasjon som er viktigst! 
- Fortell at du selv er operert, men drøft ikke dine egne problemer. 
- La pasienten selv bestemme hvor lenge besøket skal vare. Avtal om ønskelig 

tid for neste besøk – eventuelt hjemmebesøk – telefonkontakt. 
- Hold avtalen. NB! Ikke vær påtrengende. 

 

6. Du skal/bør gi opplysninger om: 
- Vår TAUSHETSPLIKT 
- NORILCO 
- Møter i egen avdeling 
- Praktiske ting vedrørende poseskifting og om hvordan tilrettelegge skiftingen. 
- Blåresept – egenandeler. 
- At pasienten står fritt til å velge mellom apotek og bandagistfirmaene for kjøp 

av stomiutstyr. 
- Tilpasning til dagliglivet. Bagatelliser ikke opplevelsene den første tiden etter 

operasjonen. Det er naturlig å være redd og usikker. 
-    Lærings- og Mestringssenteret (LMS) 

-    OBS! Kroppsspråket 

Vær sikker på at de opplysninger du gir er korrekte. Overlat medisinske 
spørsmål til helsepersonell. 

 

TAUSHETSERKLÆRING 

Jeg forstår: 

At jeg i mitt arbeid for NORILCO, vil kunne få kjennskap til forhold som det av 
hensyn til pasienter, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. 

 

Jeg forplikter meg til: 

Å iaktta og å bevare fullstendig taushet om hva jeg erfarer under mitt arbeid 
for NORILCO. 

 

Jeg er klar over: 

At taushetsplikten også gjelder etter at jeg har avsluttet min tjeneste. 

 

Alle NORILCOs besøkere er bundet til denne taushetserklæringen. 

 



 

 

 

Sted  

 

Dato 

 

Navn 

 

Taushetserklæringen skal signeres før besøkeren går ut i tjeneste. 

 

NORILCO 

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte er en forening av og for 
personer som har fått anlagt en kunstig åpning for tarm- eller urinveier på 
magen eller har fått anlagt et innvendig reservoar. 

 

Som medlemmer kan opptas alle som skal bli eller er stomi- eller 
reservoaroperert og alle som viser interesse for stomi- / reservoaroperertes 
særlige situasjon. Dette kan for eksempel være pårørende, institusjoner, 
firmaer, helsepersonell, apotek, bandagist og andre. 

 

NORILCO ble stiftet i 1971 og har ca. 5000 medlemmer fordelt på 22 
distriktsavdelinger rundt om i landet. 

 

Foreningens formål er å ivareta de stomi- og reservoaroperertes interesser. 
Dette søkes gjennomført ved: 

 

- Å utøve opplysende og veiledende virksomhet, herunder 
besøkstjeneste på sykehus og i hjemmet. 

- Å være de stomi- og reservoaroperertes talerør overfor myndigheter. 
- Å formidle kontakt mellom personer med stomi- eller reservoar. 
- Å søke kontakt og samarbeid med helsepersonell. 
- Å utgi medlemsbladet NORILCO-nytt. 



 

NORILCO er tilsluttet Kreftforeningen. 

 

Foreningens adresse : 

NORILCO, P.b. 4, Sentrum, 0101 Oslo 

 

Besøksadresse : Tullinsgate 2, Oslo 

 

 

Telefon : 02013 

E-post : norilco@kreftforeningen.no 

Internett: www.norilco.no         
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