
 
 
 
”En bedre hverdag med stomi” 
 
 
 
 
Utkast til mal for LMS-kurs i stomiomsorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utarbeidet i samarbeid mellom 
Sykepleiere i stomiomsorg (SIS), 

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) og 
Nasjonalt Kompetansesenter for Lærings- og Mestring (NK LMS) 

2007-2008. 
 
 



 

 2 

Innhold: 

 
Innledning         s.  3 

Utkastet til mal for LMS-kurs i stomiomsorg består av   s.  3 

Målgruppe for kurset       s.  4 

Planlegging av kurs        s.  4 

Kunngjøring av kurs       s.  4 

Aktuelle foredragsholdere       s.  5 

Antall kursdeltakere        s.  5 

Tidsrammer          s.  6 

Arbeidsformer        s.  6 

Takster         s.  7 

Om programmet         s.  7 

Evaluering         s.  9 

Linker          s.  9 

Mal for programoppsett       s. 10 

Mal for evalueringsskjema       s. 11 

Mal for invitasjon til LMS-kurs      s. 13 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for LMS-koordinatorer, foredrags-
holdere, veiledere og brukerrepresentanter ved planlegging, gjennomføring og 
evaluering av LMS-kurs i stomiomsorg.  
 

Liv Guri K. Skogmo (SIS) og Jorid Haavardsholm (NORILCO) 



 

 3 

Innledning: 
Lærings- og Mestringssenterene (LMS) ved landets sykehus har etablert mange ulike 
kurs for personer med kroniske sykdommer / funksjonshemninger. Kursene er også 
tilrettelagt for deres familie eller venner.  
 
Både Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO) og Sykepleiere i 
stomiomsorg (SIS) har mottatt spørsmål angående lærings- og mestringskurs for 
personer som har fått anlagt stomi. Det blir avholdt slike kurs ved noen av landets 
LMS, men det er fortsatt mange sykehus som mangler dette tilbudet. For å hjelpe til i 
etableringen av et tilbud til denne gruppen har NORILCO og SIS samarbeidet om et 
utkast til opplegg for lærings- og mestringskurs for personer som har fått anlagt 
stomi. Dette utkastet bygger på fagkunnskaper, erfaringer og ideer fra både stomi-
sykepleiere og representanter fra NORILCO, samt veiledning fra NK LMS’ leder 
(Nasjonalt Kompetansesenter for Læring og Mestring) ved Aker Universitetssykehus 
HF. Det er tatt utgangspunkt i Lærings- og Mestringssentrenes formål og ideologi. 
 
LMS’ formål: 
Brukere, personer med en kronisk sykdom og/eller funksjonshemning, og deres 
familie og venner skal tilegne seg kunnskaper for å leve med situasjonen og mestre 
hverdagen. 
 
LMS’ ideologi: 

 Det skal være likeverd mellom brukerkunnskap og fagkunnskap.  

 Læringsoppleggene skal planlegges, gjennomføres og evalueres av 
fagpersonell og erfarne brukere i fellesskap. 

 Metoder og arbeidsformer skal stimulere til økt selvstendighet hos brukerne. 

 Når erfarne brukere og tverrfaglig personell samarbeider likeverdig, vil 
mennesker med kroniske sykdommer eller endret livssituasjon, sannsynligvis 
få et bedre læringstilbud og derved bedre hjelp til å mestre sin nye livs-
situasjon. 

 
 
Utkastet til mal for LMS-kurs i stomiomsorg består av: 
 

 Veileder 

 Mal for programoppsett 

 Mal for evalueringsskjema 

 Mal for invitasjon til LMS-kurs 
 
 
 
Dette utkastet skal i første omgang prøves ut ved noen LMS og deretter evalueres og 
revideres før det kan godkjennes som mal for LMS-kurs i stomiomsorg. 
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Målgruppe for kurset:  

 Personer som har fått anlagt colo-, ileo- eller urostomi. 
o Deltakerne bør ved påmelding oppgi hvilken type stomi de har, og 

årsak til stomianleggelse.  
o Dette gir foredragsholderne mulighet til å fokusere målrettet på 

gruppens faktiske behov. 
o Hvis ønskelig kan man ved stort antall deltagere inndele gruppene etter 

dette. 

 Primært personer som er operert i løpet av de siste 3 – 12 månedene. 
o Personen har hatt tid til å venne seg til det praktiske stomistellet, men 

kan fortsatt ha behov for faglig oppdatering, brukerkunnskap og psykisk 
støtte. 

 
 
Planlegging av kurs: 
For at et kurs skal bli vellykket, er det nødvendig med et planleggingsarbeid som 
tilpasser opplegget for kurset til det lokale LMS. Det er nødvendig at de aktuelle 
foredragsholderne/bidragsyterne har en felles forståelse av formålet med kurset og 
målgruppens behov og at det faglige innholdet tilpasses dette.  

 Kurset koordineres av LMS-ansatt 

 Stomisykepleier bør være helsepersonellets representant for planlegging, lokal 
tilpasning og gjennomføring av kurset. 

 Erfarne brukerrepresentanter er viktige bidragsytere i hele prosessen 
 
 
Kunngjøring av kurs: 
Stomisykepleier er vanligvis den som har oversikt over aktuelle kursdeltakere og bør 
ha ansvaret for utsendelse av invitasjon til kurs.  

 Invitasjonen må sendes ut i god tid. 

 Invitasjonen må inneholde nødvendig informasjon om 
o Hvem kurset er for 
o Når det arrangeres og varighet 
o Hvor det arrangeres 
o Kursets innhold 
o Egenandel/frikort 
o Hvem som arrangerer kurset og kontaktperson 
o Påmelding og påmeldingsfrist 
o Plass til beskjed om spesielle behov 
o Hvordan man får beskjed om at man har fått plass på kurset  
 

 Kursbrosjyren bør være tilgjengelig på stomipoliklinikken.  

 Informasjon om kurs legges ut på sykehusets hjemmesider. 

 Det bør vurderes om det også er andre steder det kan være aktuelt å dele 
ut/sende invitasjonsbrosjyren.  

 
Flere sykehus har egen design på LMS-brosjyrene. Da er det naturlig å benytte den 
og tilpasse den til det aktuelle kurset. Der man ikke har egen LMS-brosjyre, kan 
vedlagte mal brukes som inspirasjon og tilpasses eget sykehus og kurs. 
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Aktuelle foredragsholdere: 

 Stomisykepleier 
o Spesialutdannet sykepleier innen stomiomsorg 
o Kursansvarlig, foreleser og veileder gjennom hele kurset 
o Dersom sykehuset ikke har egen stomisykepleier, må innleie av ekstern 

stomisykepleier avklares med sykehusets ledelse. 

 Brukerrepresentant(er) 
o Person(er) som har erfaring i å leve med stomi 
o Må ha bearbeidet sin egen situasjon slik at han/hun takler den bra 
o Må kjenne andre i tilsvarende situasjon slik at de er klar over at ikke alle 

har det akkurat som dem 
o Kan med fordel hentes fra NORILCOs besøkstjeneste som kan tilby 

brukerrepresentanter som har gjennomgått opplæring og har erfaring 
som samtalepartnere for nyopererte 

o Fordel med flere brukerrepresentanter så det kan være en representant 
på hver gruppe ved gruppesamtaler/gruppearbeid 

o Fortrinnsvis med stomitype(r) som er relevant for kursdeltakerne 
o Fortrinnsvis i aldersgruppe(r) som er relevant for kursdeltakerne 
o Fortrinnsvis begge kjønn representert 

 Lege (kirurg) med god kunnskap om stomi 
o Årsaker 
o Ulike stomityper 
o Forebygging av komplikasjoner (brokk m.m.) 

 Fysioterapeut 
o Veiledning om fysisk aktivitet i rehabiliteringsfasen etter operasjon  
o Avspenning 

 Sosionom med kunnskap om 
o Økonomi 
o Langtidssykemeldinger 
o Pasientrettigheter 
o Hjelpeapparatet 

 Klinisk ernæringsfysiolog/dietetiker 
o Fagperson på kosthold og dietter 
o Må ha spesifikk kunnskap om ernæring for stomiopererte 
o Alternativt kan stomisykepleier undervise om dette temaet. Stomi-

sykepleier har både generell kunnskap om ernæring for stomiopererte 
og hvilken effekt de enkelte ernæringsprodukter kan ha på tarm-
funksjonen. 

 Psykiatrisk sykepleier 
o Fagperson på krisereaksjoner og mestring 
o Alternativt kan stomisykepleier eller annen fagperson undervise om 

dette temaet  
  

 
 
Antall kursdeltakere: 

 Det anbefales en deltagergrense på ca. 10 personer.  

 Den enkelte deltager har anledning til å ha med seg en pårørende til kurset, 
dvs. at gruppen totalt kan komme opp i ca. 20 personer. 
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 Antall deltagere må avpasses med det enkelte helseforetaks muligheter og 
kapasitet i form av: 

o Egnede lokaler 
o Sykehusets tilgjengelighet på ressurspersoner/foredragsholdere 
o Kursholdernes erfaring 
o Kursets undervisningsmetoder 

 
 
Tidsrammer:  
Timeplanen er veiledende, og antall kurs, kursdager, timer og pauseavvikling må 
avpasses etter det enkelte steds behov og preferanser. Hva som er best for det 
enkelte LMS, må vurderes ut fra 

 antall stomioperasjoner 

 brukernes geografiske avstand til sykehuset (lange avstander betinger kanskje 
overnatting) 

 tilgang på foredragsholdere/ressurspersoner 

 lokalitetene som stilles til rådighet 

 toalettforhold (lang avstand betinger lengre pauser) 
 
Den veiledende timeplanen foreslår kurs over 2 påfølgende dager, 6 timer pr dag, 
dvs. totalt ca 12 timers kursopplegg. Andre muligheter er 

 heldagskurs, men med en ukes intervall 

 flere kursdager, fremdeles på dagtid, men kortere tid hver gang  
(f. eks. 6 x 2 timer eller 4x 3 timer) 

 ettermiddags-/kveldskurs (f. eks. 6 x 2 timer eller 4x 3 timer) 

 Det kan være ønskelig med en oppfølgingsdag etter ca 3 måneder for å kunne 
besvare spørsmål som har oppstått. 

 
 
 
Arbeidsformer: 
De faglige innleggene bør være korte og fortrinnsvis i form av faglige innspill til 
samtale. Disse samtalene bør veksle mellom ”snakk et par minutter med sidemannen 
(ev. tre og tre) om...”, gruppesamtaler og plenumsamtaler. 
Mange lærer best når de er aktive i læringsprosessen, og de fleste kursdeltagere har 
stort utbytte av at det gis tid til å dele erfaringer med hverandre. Flere slipper til, og 
flere våger å ta ordet og være åpne når man er få. Det er derfor viktig å ha god tid til 
erfaringsutveksling/samtaler i mindre grupper. Gruppene bør deles inn etter type 
stomi/reservoar og med egen gruppe for pårørende. Det er praktisk å ha 
temaer/spørsmål som skal drøftes i gruppene, både for å hjelpe i gang grupper der 
deltagerne er stille, og for å kunne ”styre” grupper der enkeltpersoner dominerer. 
Fagpersonell og brukerrepresentant(er) fordeles på gruppene, slik at hver gruppe får 
en gruppeleder med ansvar for å lede gruppa gjennom samtalen og bidra til at alle 
får komme fram med sine synspunkter.  
Ved å oppsummere erfaringsutvekslingen i plenum vil kursdeltakerne også få innblikk 
i viktige momenter/erfaringer de andre gruppene har snakket om.  
Det er også mulig å legge opp til en paneldebatt/samtale som en del av erfarings-
utvekslingen. Panelet bør da bestå av erfarne brukerrepresentanter med tilsvarende 
stomi-/reservoartyper som deltakerne. Kursleder bør være ordstyrer og ta opp spørs-
mål innen temaene ”å leve med stomi” og ”mestring” som belyses av paneldel-
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takerne. Kursdeltakerne oppfordres til å komme med  spørsmål til panelet. Dette er 
en arbeidsform som gir den enkete kursdeltaker mindre mulighet til å snakke om sine 
erfaringer, men gir god mulighet til å få svar fra flere erfarne brukere og nyte godt av 
deres erfaringer. Det kan gi hjelp til å øke graden av mestring i hverdagen. 
 
 
Takster:  
Kursdeltager må henvises av sin fastlege. Deltagerne betaler en egenandel (kr. 280,- 
pr. 1/1 - 2008) eller dekkes via frikort. Reiseutgifter dekkes etter trygdekontorets 
satser.  
 
 
Om programmet:  
Kurset bør starte med en presentasjon av kursholdere og -deltakere. 
Dernest bør LMS’ ideologi presenteres, slik at det blir en felles forståelse for at 
brukerkompetanse og helsefaglig kompetanse likestilles. Brukerrepresentant fra 
NORILCO presenterer kort organisasjonen. 
 
Når hovedtemaene for kurset er presentert, bør kursdeltagere oppfordres til å fortelle 
hvilke forventinger de har til kurset og gi innspill om det er spesielle emner de ønsker 
belyst eller diskutert. Skriv gjerne disse på en flippover, slik at dere ved evalueringen 
kan se om målene er nådd.  
 
Hensikten med et lærings- og mestringskurs er å gi et bidrag til og hjelpe deltager til 
å mestre sin situasjon slik at han/hun om mulig, kan komme tilbake til sitt hverdagsliv. 
De fleste som er operert, kan leve som før, men vanskelighetene kan fortone seg 
store hvis en mangler tillit til at en kan klare dette og ikke vet hvor en kan innhente 
hjelp.  
 
Brukerorganisasjonens representant(er) har erfaring med hvordan det er ”å leve med 
stomi”. Denne brukerkompetansen er viktig! Når brukerrepresentanten(e) forteller om 
hvordan han/hun(de) opplevde å få anlagt en stomi, og deler kunnskap og erfaringer 
vedkommende har fått på veien tilbake til hverdagslivet og mestring av den nye livs-
situasjonen, gir det kursdeltagerne mulighet for gjenkjenning, identifikasjon og 
motivasjon. Brukerrepresentanten(e) blir synlig(e) bevis på at det er mulig og derved 
rollemodell(er).  
Det kan være en fordel med en brukerrepresentant av hvert kjønn, da det kan være 
kjønnsmessige forskjeller. Dersom kursdeltagerne representerer flere typer stomier, 
er det en fordel om også brukerepresentantene som bidrar med sine erfaringer, 
avspeiler dette.  
 
Ved å snakke om brukererfaringer før faglige innlegg inviterer man til en åpen toveis-
kommunikasjon som innbyr til en fortrolig atmosfære på kurset. Det inviterer også til å 
benytte vanlig hverdagsspråk i stedet for fagspråk som lett kan skape distanse 
mellom kursdeltagere og forelesere.  
 
Undervisningen innen temaene ”følelsesmessige reaksjoner på anleggelse av stomi”, 
”stomistell og sårbehandling” og ”mestring” bør ledes av stomisykepleier, som har 
profesjonell kunnskap om temaene. Det å få anlagt en stomi er en kirurgisk prose-
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dyre som medfører store endringer for en persons liv. Disse endringene har både 
fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og seksuelle aspekter.  
 
Temaer det er viktig å belyse og samtale om: 

 normale krisereaksjoner 

 tap av funksjon (endret avføringsmønster) 

 stomistell 

 sårbehandling 

 lyder og lukt 

 lekkasje 

 selvbilde og selvfølelse 

 mestring og livskvalitet 

 seksualitet 
 

De følelsesmessige reksjonene på stomianleggelse kan være svært forskjellige fra 
person til person, likeledes tiden det krever å bearbeide dem. For mange er det 
vanskelig å forholde seg til tap av funksjon og endret avføringssmønster. 
Forandringen er vanligvis ikke synlig, men den kan påvirke pasientens selvbilde. 
Tabuholdninger i samfunnet til kroppens avfallsprodukter (Klinisk Sykepleie, Almås, 
2000) vanskeliggjør åpenhet. Dette stiller store krav til pasientens psykiske og 
sosiale mestringsevne (Nordisk Standard for Stomipleie). Reaksjonene må imidlertid 
bearbeides for at den enkelte skal føle seg klar til å gå videre i livet.  
 
Det er også svært viktig for de stomiopererte at de kan være trygge på at utstyret 
fungerer i hverdagen. Mange er engstelige for og/eller plages av lyder, lukt og 
lekkasje. Andre plages med sår hud. Det er nødvendig med en gjennomgang av 
stomistell og hva som skal til for å unngå problemer med lyd, lukt, lekkasjer og sår 
hud. Liggetiden på sykehusene er i dag så kort at mange føler seg usikre når de skal 
klare seg på egenhånd. Erfaring viser at mange godtar problemer på disse områdene 
og tror det skal være slik, uten å spørre om råd eller hjelp. Det er viktig å få formidlet 
tydelig nok at det finnes så mye forskjellig utstyr fra forskjellige leverandører at det 
skal være mulig å finne noe som passer for den enkelte, og at man ikke skal gi seg 
før man finner noe som fungerer optimalt.  
 
Sykehusets stomipoliklinikk bør være en samarbeidspartner for den som er stomi-
operert. Her kan den stomiopererte få oppfølgning i rehabiliteringsforhold, bandasje-
informasjon og -tilpasning og hjelp til å behandle eventuelle komplikasjoner. På 
stomipoliklinikken skal det være ansatt stomisykepleier som i kraft av sin spesial-
utdannelse, har fagkunnskaper til å identifisere brukers behov /problemer og kan 
sette inn adekvate tiltak. Det er viktig at kursdeltakerne får vite at de kan ta kontakt 
direkte med stomipoliklinikken om det oppstår problemer også etter lang tid. 
 
For de fleste er det god hjelp å sette ord på tanker og følelser i en sammenheng hvor 
man er sammen med andre i tilsvarende situasjon. Det er viktig at kursdeltakerne får 
anledning til å sette ord på hva som er deres utfordringer i den nye hverdagen. Disse 
utfordringene kan være svært forskjellige og innen alle temaene som er nevnt. Ved at 
kursdeltagerne får anledning til å snakke om opplevelser, tanker og følelser og får 
stille spørsmål og ta opp problemer, skapes en forståelse for at det er flere som har 
opplevd/opplever det samme. Dette er med på å normalisere opplevelsene og gir 
rom for erfaringsutvekslinger og samtaler som gjør det mulig å komme fram til 
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forskjellige måter å møte utfordringer på og finne løsninger på konkrete problemer. 
Her er det viktig at brukerrepresentanten(e) bidrar med sine erfaringer. Bruker-
representanten(e) har erfaring i å leve med stomi og vet hva som var viktig for 
ham/henne for å komme tilbake til hverdagen. Ofte har brukerrepresentanten(e) også 
en del praktiske tips og løsninger som kan gjøre hverdagen enklere. Dersom 
representanten er besøker, har han/hun også tilegnet seg erfaringer fra personer 
han/hun har besøkt i kraft av likemannsarbeidet og kan bidra med disse når det er 
relevant.  
  
LMS-kurs bør ha presentasjon av stomiutstyr, dette tilpasses deltagergruppens 
sammensetning og eventuelle ønsker som er blitt fremmet. For å gi brukerne en best 
mulig oversikt når det gjelder utstyr, anbefaler vi å invitere representanter fra alle 
produsentene til å holde produktpresentasjon via stands. (Da unngår man 
probematikken rundt forskjellsbehandling av apotek/bandasjister.) Kursdeltagerne 
bør også få klar beskjed om at det er de selv som bestemmer hvilken leverandør de 
vil få utstyret sitt fra, og at de står fritt til å bytte apotek/bandasjist dersom de ikke får 
den hjelpen/informasjonen de har behov for. 
 
 
 
Evaluering: 

 Kursdagene må evalueres skriftlig. 

 Evalueringsskjemaet må tilpasses det enkelte LMS-kurs.(Se vedlegg.) 

 Det må understrekes viktigheten av at evalueringsskjemaene besvares så 
nøyaktig som mulig. Tilbakemeldingene danner grunnlag for eventuelle 
justeringer i form og innhold med tanke på senere kurs. 

 
 
 
 
 
Relevante lenker: 
http://www.mestring.no 
http://www.sykepleierforbundet.no/ 
http://www.norilco.no/ 
http://www.lmfnorge.no/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestring.no/
http://www.sykepleierforbundet.no/
http://www.norilco.no/
http://www.lmfnorge.no/
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Mal for programoppsett 

En bedre hverdag med stomi 

 

Dag 1: 

09.00 – 09.50: Presentasjon av kursholdere og -deltagere.  

  Kort presentasjon av LMS og NORILCO    

  Forventninger til kurset. 

09.50 – 10.00: Pause 

10.00 – 10.50: Årsaker til stomi, ulike stomityper, forebygging av brokk v/lege. 

10.50 – 11.00: Pause  

11.00 – 11.30: ”Å leve med stomi”, brukererfaringer v/brukerrepresentant(er). 

11.30 – 12.00: Følelsesmessige reaksjoner på stomianleggelse v/stomisykepleier. 

12.00 – 12.45: Lunch 

12.45 – 14.00: Vi fortsette med temaet ”Å leve med stomi”.  

        Erfaringsutveksling i grupper 

        Pause legges inn ved behov. 

14.00 – 14.30: Oppsummering av erfaringsutvekslingen. 

14.30 – 15.00: Demonstrasjon av stomiutstyr. 

 

Dag 2: 

09.00 – 09.30: Mat og stomi v/klinisk ernæringsfysiolog/stomisykepleier. 

09.30 – 09.50: Informasjon om mulige sosiale rettigheter v/sosionom. 

09.50 – 10.00: Pause 

10.00 – 10.30: Fysisk aktivitet og avspenning v/fysioterapeut. 

10.30 – 11.00: Stomistell og sårbehandling v/stomisykepleier. 

11.00 – 11.15: Pause 

11.15 – 12.00: ”Mestring” v/stomisykepleier eller psykiatrisk sykepleier. 

12.00 – 13.00: Lunch 

13.00 – 14.10: Vi fortsette med temaet ”Mestring” 

       Erfaringsutveksling i grupper. 

         Pause legges inn ved behov. 

14.10 – 14.40: Oppsummering av erfaringsutvekslingen. 

14.40 – 15.00: Evaluering og avslutning.  
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Mal for evalueringsskjema 

Evalueringsskjema: 
 Mestringskurs for stomiopererte og pårørende    Dato:___________ 

  
 
1. Alder:    Kjønn: 

 

2. Pårørende:    Slektsforhold: 

 

3. Når ble du stomioperert? 

 

4. Hvor lang tid synes du det bør gå fra man blir operert til man deltar på et slikt 

kurs? 

Mindre enn 3 mnd:  3 – 6 mnd:  1 år eller mer: 

 

5. Var temaene som ble tatt opp, sentrale og viktige for deg? 

  

Tema: Ja Nei Delvis 

Årsaker til stomi    

Å leve med stomi    

Følelsemessige reaksjoner     

Mat og stomi    

Sosiale rettigheter    

Fysisk aktivitet    

Stomistell    

Mestring    

Demonstrasjon av utstyr    

  
  
6. Ble temaene som ble tatt opp, belyst på en måte som du hadde utbytte av? 

 

Tema: Ja Nei Delvis 

Årsaker til stomi    

Å leve med stomi    

Følelsemessige reaksjoner     

Mat og stomi    

Sosiale rettigheter    

Fysisk aktivitet    

Stomistell    

Mestring    

Demonstrasjon av utstyr    
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7. Ønsket du mer av noen av temaene, i så fall hvilke? 

 

 

8. Ønsket du mindre av noen av temaene, i så fall hvilke? 

 

 

9. Var det andre temaer du skulle ønske hadde blitt tatt opp? Ja / Nei 

 Hvis ja, hvilke: 

 

 

10. Hva synes du om balansen mellom de forskjellige arbeidsformene? 

 

 

 

 

 

 

11. Hva synes du om størrelsen på deltagergruppen? 

 For liten  passe stor    for stor 

 

12. I hvilken grad har du hatt nytte av å delta på kurset? 

 Ingen  liten  middels  stor 

 

13. Er det noe du synes vi kunne gjort annerledes? 

 

 

14. Er det aktuelt for deg med en oppfølging av dette kurset?  Ja / Nei 

Hvis ja, om hvor lenge?    

Aktuelle temaer: 

    

 

 

 

 

Arbeidsform: For lite Passe For mye 

Forelesninger    

Samtaler (2-3 personer)    

Erfaringsutveksling i grupper    

Plenumssamtaler    



 

    

 

 (Sykehusets logo og navn) 
 

 

 

 

 

 

Mestringskurs  
for pasienter og pårørende 

 
 
 
 

”En bedre hverdag med stomi” 

 
 

 
 

 

Et samarbeid mellom 

sykehus,  

Læresenteret(LMS) og  

brukerrepresentanter 
  

 

  
(Sykehusets slagord) 

Sykehusets navn:  
Adresse:  
Tlf: 
Faks.: 
E-post: 
 

  

(Evt. kart for beskrivelse av 
arrangementsstedet.) 
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 Målsetting for kurset: 
”En bedre hverdag med stomi” 

 

 
Datoer:  
Tidspunkt:   
Sted:   
Påmeldingsfrist:                                   
Maks.  antall deltakere: 
Egenandel: Kr. 280,-  / Frikort 
Henvisning fra lege 

 

 

 

Påmelding til mestringskurs: 
 
 
Navn:_____________________________ 
 
 
Adresse:__________________________ 
 
__________________________________ 
 
Tlf:_______________________________ 
 
E-post:____________________________ 
 
Type stomi: Urostomi / ileostomi / 
colostomi / vet ikke. 
 
Spesielle behov (matallergi e.l.): 
 
__________________________________ 
 
Påmelding til:(Lærings- og 
mestringssenter’s koordinator): 
Navn: 
Adresse: 
Tlf:   
E-post:  
 

 
Du vil få tilsendt skriftlig 
bekreftelse på om du får plass 
på kurset. 

  

 
 
 

 
 
 

Dag 1: 
 

Årsaker til stomi, ulike stomityper 
og forebygging av brokk 

 
Å leve med stomi  
-brukererfaringer 

– følelsesmessige reaksjoner 
 

Demonstrasjon av utstyr 
 
 

 
 
 

Dag 2: 
 

Mat og stomi 
 

Sosiale rettigheter 
 

Fysisk aktivitet og avspenning 
 

Stomistell og sårbehandling 
 

Mestring 
 

 

 
 
Kurset er utarbeidet og holdes av et 
tverrfaglig team som inkluderer 
stomisykepleier, lege, klinisk 
ernæringsfysiolog, fysioterapeut, 
sosionom og brukere.  
Kursformen vil veksle mellom 
innlegg fra fagpersoner, brukere og 
erfaringsutveksling i grupper. 

 


