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Forord 

Denne pjece henvender sig til dig som på grund af Colitis Ulcerosa (CU) eller Familiær 

Adeno Polypose (FAP) overvejer at få en pouch. Denne pjece er tænkt som et supplement 

til den mundtlige/skriftlige information som du vil modtage der hvor pouchoperationen skal 

foregå.  Hensigten er at besvare mange af de spørgsmål der melder sig, når en 

pouchoperation kommer på tale. Samt at give gode råd om dagligdagsproblemer i 

forbindelse med operationerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjecen er udarbejdet i Oktober 2005 af danske stomisygeplejersker tilhørende det Faglige 

Selskab for sygeplejersker i stomiplejen. 

Mere information: www.dsr.dk/fs22 
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Er det en stor operation? 

Får at få anlagt en pouch kræver det typisk 3 operationer. 

1. Her fjernes den syge tyktarm og en ileostomi konstrueres. Endetarmen og 

endetarmsåbning bevares til næste operation. 

2. Her konstrueres selve pouchen, og en ny ileostomi placeres samme sted som den 

første. (se figur) 

3. Stomien lukkes og pouchen tages i brug. 

 
Operationerne planlægges i samarbejde mellem dig og den opererende læge. Et normalt 

forløb for operationerne varer typisk 1 år. 

 

Kan jeg holde tæt ?  

Når du er vågen vil du oftest kunne holde på afføring og luft. Om natten kan der 

forekomme sivende afføring, især den første tid efter operationen.  

I starten vil det være svært at fornemme om det er afføring eller luft, der er i pouchen.   

Lige efter operationen må man forvente ca. 10-12 afføringer i døgnet. Når pouchen 

fungerer optimalt vil der være ca. 4-6 afføringer i døgnet. 

 

Vil jeg få brug for medicin? 

Inden for det første år kan det i perioder være nødvendigt at regulere antallet af afføringer 

med stoppende medicin. Der findes forskellig medicin som alle kan fås i håndkøb. Tal med 

din læge herom. 
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Er der nogle komplikationer i forbindelse med at få anlagt pouch? 

For langt de fleste lykkes pouchoperationen. Det skal dog understreges at ca. 10 % får 

fjernet pouchen igen. Dette skyldes typisk betændelse i pouchen, eller dårlig funktion af 

pouchen. 

 

Kan jeg spise og drikke normalt? 

Personer med pouch har ikke behov for speciel kost eller diæt. Enkelte vil dog bemærke at 

visse fødeemner kan give problemer i form af forstoppelse eller diarre.   

Generelt må du prøve dig frem og starte med små mængder samt tygge din mad godt. 

Du skal være opmærksom på at få nok at drikke og din saltbalance skal være i orden.  

 

Hvornår kan jeg arbejde igen? 

Du kan gå arbejde når du føler dig parat til det. Typisk efter 4-6 uger. Involverer dit arbejde 

tunge løft vil det ofte vare lidt længere. Har du mulighed for at starte med nogle timer 

dagligt vil det være at foretrække. 

 

Bliver mit sexliv påvirket af en pouchoperation? 

For mænds vedkommende er der en minimal risiko for impotens (under 1 %). 

For kvinders vedkommende kan der opstå tørhed i skeden og smerter i forbindelse med 

samleje. 

Problemerne er næsten altid forbigående. Tålmodighed og forståelse fra partnerens side 

har stor betydning. 

 

Kan jeg blive gravid? 

Erfaringerne viser, at mange kvinder med pouch kan gennemføre en graviditet på normal 

vis. Har du fået en pouch på grund af colitis ulcerosa er muligheden for at blive gravid 

nedsat. Årsagen er, at æggelederne kan være vokset sammen efter operationerne. 

Kunstig befrugtning kan her være en løsning. 

 

Kan jeg dyrke sport? 

Ja, sportsaktiviteter kan som regel genoptages 3-4 uger efter stomien er lagt tilbage. 
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Kan jeg rejse som tidligere? 

Rejser kan foretages som før. Ved rejser til udlandet er det en god ide at medbringe et 

brev på engelsk som fortæller om operationen.  

I tilfælde af "turistmave", er det en god ide at medbringe Revolyt og stoppende medicin. 

Ved udlandsrejser skal du være opmærksom på om din rejseforsikring dækker din 

situation. 
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