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Til vore læsere. 
 
Det er en stor glæde for os at kunne præsentere et nyt produkt fra Nordisk Stomisamarbejde.   
Mange har brugt vort første hæfte  ”Postoperative standarder”, og denne gang kan vi 
præsentere to standarder omhandlende tiden efter stomioperationen. Disse nye standarder er 
på ingen måde fyldestgørende for tiden efter stomioperationen, men der er flere under 
udarbejdelse. 
 
I dette hæfte findes der enkelte afsnit, der  - af naturlige årsager - ligner afsnit i det første 
hæfte.  Endvidere er der hovedsagelig benyttet begreberne stomisygeplejerske/sygeplejerske 
og patient, men enkelte steder er disse angivet som henholdsvis hun og han. 
 
Vi håber selvfølgelig, at du vil finde hæfte brugbart og nyttigt i dit daglige arbejde. 
 
Også denne gang er vi interesseret i at få tilbagemelding på standarderne, både når det gælder 
ris og ros.  
Vi ønsker samtidig at vide, i hvilket omfang standarderne bliver brugt, hvadenten det er 
direkte eller som grundlag for lokale standarder.  
 
Kontakt eller skriv meget gerne til en af  jeres lands repræsentanter i den nordiske gruppe. 
 
Danmark: 
Faglig sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med stomi 
(FS22) 
Kirsten Bach, Stomiklinikken, Horsens sygehus, 8700 Horsens 
Lena Thomsen, Urologisk afdeling 109, Aalborg sygehus Nord, 9000 Aalborg  
 
Norge: 
NSFs faglige sammenslutning av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) ved: 
Torill Olsen og Berit Alstad 
 
Sverige: 
Stomisektionen innom Riksföreningen för sjuksköterskor innom kirurgisk och medisinsk vård 
(Rf KoM) ved Ina Berndtsson og Inger Palselius 
 
Et sådant arbejde kræver, at der både stilles tid og økonomiske midler til rådighed.  
Vi vil derfor takke vore fagforbund i Norge: ”Norsk Sykepleierforbund”, i Danmark: ”Dansk 
Sygeplejerråd”, firmaerne ConvaTec og Coloplast samt vore arbejdspladser.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Nordisk stomisamarbejde 

Efteråret 2001 
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1.0 Sammendrag 

 
I  dette hæfte præsenteres to standarder vedrørende pleje til patienter, som har gennemgået 
stomioperation. Standarderne er formuleret og udarbejdet  af en nordisk gruppe bestående af 
to stomisygeplejersker fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. 
For at systematisere arbejdet er benyttet metoden "Dynamic Standard Setting System" -  
forkortet til DySSSy.  
Som sygeplejeteoretisk basis for standarderne er benyttet Dorothea Orems egenomsorgsteori. 
Der er endvidere redegjort for forskellige teorier, som har relevans for de temaer standarderne 
omhandler.  Det drejer sig bl.a.om kommunikation, empati, selvbillede, mestring, læring, 
kundskabsudvikling og hudskader.  
De to standarder er præsenteret i et skema, som benyttes i forbindelse med DySSSy metoden, 
men er også kort præsenteret samt diskuteret i relation til praktisk stomipleje. 
 
De to standarder lyder: 
• Alle stomiopererede - med fysiske og psykiske forudsætninger - skal under indlæggelsen 

på sygehuset modtage undervisning og træning, således at de er i stand til at mestre 
skiftning af bandage. 

• Alle stomiopererede - med fysiske og psykiske forudsætninger - skal under indlæggelsen 
på sygehuset, modtage undervisning og træning i peristomal hudpleje for at kunne 
forebygge hudskader. 

 

2.0. Indledning 

 
Det nordiske samarbejde omkring stomipleje startede i forbindelse med en verdenskongres for 
stomisygeplejersker arrangeret af World Council of Enterostomal Therapists - (WCET). 
Den nordiske gruppe besluttede her under et møde, at der skulle udarbejdes fælles standarder 
for stomisygeplejen i Norden.  
Udgangspunkt for beslutningen var bl.a. WCET's  "Philosophy", som lyder: 
 "-Stomal therapy nursing is a specialised area within nursing practice and is   

  undertaken in various health-care settings within care systems internationally. 

 -Stomal therapy nurses have a dual responsibility: firstly, to provide expert care for 

  individuals with specific needs and secondly, to share their knowledge and skills with 

             Colleagues in the health-care professions 

 -We believe that all individuals have rights and needs which should be recognised and 

              met by the best means available within their country. 

 -We further believe that individuals with specific needs have a right to comprehensive, 

  specialised care provided by - or under the direction of - a stomal therapy nurse. 

 -We recognise the need for expertise in this special field of nursing and believe   

  therefore that educational programs should be available world-wide, to prepare 

             registered nurses to effectively assume the role of stomal therapy nurse 

 -Stomal therapy nurses encourage personal and professional growth, foster knowledge 

  by communication around the world, and participate in research programs to refine 

            clinical competencies within the speciality.  In this way they improve the quality of  

            care in nursing."                                     (1).   
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Her lægges vægt på den stomiopereredes ret til god pleje, behovet for ekspertise inden for 
området og tilgængelighed til et uddannelsesprogram for sygeplejersker. 
 

3.0. Baggrund og præsentation 

3.1. Baggrunden for samarbejdet.  Præsentation af gruppen og              
arbejdsformen 

 
Arbejdsgruppen i Nordisk Stomisamarbejde består af ialt seks personer fra Danmark, 
Norge og Sverige. Det blev besluttet, at to personer fra bestyrelsen i hver af de 3 
landes faglige sammenslutninger skulle repræsenteres i den fælles arbejdsgruppe.  
Følgende er repræsenteret:  
Faglig sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med 
stomi - (FS22) - tilknyttet Dansk Sygeplejeråd (DSR).  
Faglig sammenslutning af Sygeplejersker i Stomiomsorg (SIS) i Norge 
Stomisektionen indenfor Riksföreningen for ”Sjuksköterskor innom kirurgisk och 
medisinsk vård” (Rf KoM) tilknyttet Svenska hälso-och sjukvårdens 
tjänstemannaforbund (Vårdforbundet SHSTF).  

            Finland og Island afstod fra deltagelse, bl.a. pga store rejseomkostninger og sproglige   
            problemer.  
 

 
 
 
Samtlige deltagende sygeplejersker har specialiseret sig i stomipleje, og har stor 
interesse i at udvikle og højne kvaliteten af  stomisygepleje. 

 
Arbejdsgruppen har været samlet tre gange om året - skiftevis i hvert land.  Møderne 
har varet to dage med intensivt arbejde.  Hver deltager har fået tildelt arbejdsopgaver, 
og  resultaterne er blevet diskuteret og korrigeret på møderne.   
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De økonomiske udgifter i forbindelse med møderne er blevet dækket, dels af  hvert 
lands faglige sammenslutninger, dels af de respektive landes sygeplejeforbund og 
industrien. 

 
I forbindelse med diskussioner og udveksling af  erfaringer på en verdenskongres for 
stomisygeplejersker erfarede vi, at de nordiske lande har mange ligheder, både når det 
drejer sig om sygeplejens værdigrundlag, udførelse af sygepleje, og rehabilitering af 
den stomiopererede. Årsagen skal nok ses i lyset af de mange fælles nordiske 
traditioner, eks. på det sproglige og kulturelle område.  
Desuden er der gennemført uddannelse i "Stomivård och Rehabilitering" 
(Stomisygeplejerskeuddannelse)  på Göteborgs universitet/Sahlgrenska sjukhuset i 
Sverige fælles for de nordiske lande gennem en årrække.  
Den samfundsmæssige udvikling, som alle de tre lande gennemgår,  medfører, at der 
stilles meget store krav til bla. bedre struktur af sygeplejen.  Patienternes ret til god 
pleje og sygeplejerskens pligt til at dokumentere er eksempelvis fastslået gennem lov i 
Sverige (2 – 4). 

 
At få stomi er en af de operationer, som griber allermest ind i et menneskes liv. Det 
betyder ændring af kroppens funktion, og stiller store krav til patientens psykiske og 
sociale mestringsevne. Dette betyder igen, at der må stilles store krav til sygeplejersker 
som varetager denne patientgruppe.   

  
 WHO har udarbejdet en definition på kvalitet i sundhedsvæsenet, som  de nordiske 
            landes  sundhedstyrelser har tilsluttet sig. Kvaliteten defineres her som: 
 - Høj professionel standard 
 - Effektiv brug af ressourcer 
 - Minimal risiko for patienten 
 - Stor patienttilfredshed 
 - Kontinuitet i patientens pleje og behandlingsforløbet (5). 
  
 Vi ved at stomiplejen, trods ovenstående krav, er af varierende kvalitet i Norden (6).  
 

Den nordiske gruppe fandt det derfor vigtigt og nyttigt, at kunne fortsætte 
erfaringsudvekslingen mellem landene gennem et fælles arbejde med 
kvalitetsudvikling af stomipleje og rehabilitering. Vi besluttede os for at se på 
muligheden for, at udarbejde forslag til fælles nordiske standarder for stomiplejen. 
Disse skulle kunne bruges vejledende i det daglige arbejde med stomiopererede.  
Vi fandt ikke lignende fælles standarder i Norden. 

 

 3.2. Målgruppe: 

 
Målgruppen er sygeplejersker i de afdelinger, som har ansvar for organisering, 
koordinering og udførelse af stomipleje og rehabilitering. 
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3.3. Hvorfor kvalitetssikring? 

 
Et velfungerende kvalitetsikringsprogram giver effekt på tre nivauer:  
Patienten, personalet og organisationen.   
For patienten gennem kontinuerlig vurdering og dokumentation af sygeplejen. På 
denne måde kan fejl og mangler elimineres, og patientens sikkerhed og velbefindende 
øges. Dokumentation er endvidere en forudsætning for kvalitetsikringsarbejde. 
For personalet gennem øget engagement og samarbejde i bestræbelsen efter at 
forbedre sygeplejekvaliteten. Dette giver større faglig viden, samhørighedsfølelse og 
tilfredshed med arbejdet. 
For organisationen fordi ujævn og  dårlig kvalitet er kostbar og  kvalitetsforbedring  
kan betyde store besparelser. Dels fordi fejl, som kan forårsage store og unødvendige  
udgifter, kan undgås, dels fordi personalets effektivitet og kompetence øges (5 , 7).  

 

4.0. Problem og mål 

4.1.  Problem: 

  
            Kvaliteten af stomisygeplejen i Norden kan variere mellem forskellige  
            plejeinstitutioner, afdelinger, mellem vagter og den enkelte professionelle (6).  

 4.2. Mål: 

 
Målet er at beskrive og offentliggøre hvad der – iføge den nordiske gruppe - er 
vedtaget som stomisygepleje af høj kvalitet og implementere det vedtagne i 
stomisygeplejersker/ sygeplejerskers daglige arbejde. 
 

5.0. Metode 

5.1. Begrundelse for valg af metode 

 
Vi har valgt at bruge DySSSy-metoden, fordi den er udarbejdet efter følgende 
principper: 
 

- Ejes og kontrolleres af plejepersonalet 
- Personalet deltager og er engageret 
- Målrettes omkring patienten 
- Bygger på ledelsens støtte og engagement 
- Fastsætter opnåelige standarder 
- Kan være tværfaglig    (8)  

  
Samtidig er modellen i forvejen introduceret i Norden – dvs den kendes og bruges i 
forvejen af mange sygeplejersker.  
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5.2. Dynamic Standard Setting System ( DySSSy) 

 
Dynamic Standard Setting System (DySSSy) er udviklet ved Royal College of Nursing 
(RCN) i England under ledelse af  Dr. Alison Kitson. (9). DySSSy bygger  på flere 
videnskapelige teorier (10) (11), men DySSSy bygger også på praktisk erfaring og 
viden fra sygeplejen. Metoden er afprøvet i praksis af flere  sygeplejegrupper  i 
England (12). 

 
 DySSSy er en  dynamisk metode, som forutsætter dokumentation af sygeplejen, og   
           som indebærer, at kvalitetsforbedring ses som en kontinuerlig proces. 
   
 Dette synliggøres i kvalitetssikringscirklen (se bilag 2).   

Kvalitetssikringscirklen består af tre hovedelementer:  
Den beskrivende fase, den vurderende fase, og handlingsfasen. (9). 
 
Den beskrivende fase er den første i cirklen. Her diskuteres og fastsættes 
værdigrundlag. Der vælges emne/r, delemne/r, patientgruppe/r, og der udarbejdes 
realistiske  kvalitetsmål.   
I vurderingsfasen samles data og information, der udvikles måleinstrumenter, og her 
foregår også evaluering af resultatet.   
I handlingsfasen gennemføres implementering i praksis. Herefter registreres og 
vurderes eventuelle fejl og fejlbedømmelser. Disse  korrigeres, og der foretages ny 
evaluering af resultatet, evt. udarbejdelse af ny/e kvalitetsmål. 

 
Bruges DySSSy-metoden, gives der mulighed for at beskrive opnåelige og realistiske  
standarder/kvalitetsmål. Det forudsættes samtidig skriftlig dokumentation for 
sygeplejens udførelse. Sygeplejeproblemer skal vurderes, analyseres og  løses i forhold 
til de fastsatte standarder. Desuden skal de mål og kriterier, som udarbejdes i 
forbindelse med fastsættelse af standarder, være opnåelige i forhold til de overordnede 
mål for institutionen. 

  
Arbejdet med kvalitetssikring har altid som mål, at patienten skal have den bedst 
mulige sygepleje med udgangspunkt i inividuelle behov. Patienten skal hele tiden tage 
del i og medvirke i beslutninger, som gælder egen pleje, og hans/hendes vurderinger 
skal være den fremherskende rettesnor for kvalitetssikring. (13) 

 
Den/de sygeplejerske/r, som udøver stomisygepleje, skal have viden om, hvordan 
sygeplejekvaliteten vurderes og  måles. Viden om og tilgang til aktuelle 
forskningsresultater kan bidrage til, at resultaterne bliver troværdige. 

  
En standard defineres som:"En professionel enighed om et kvalitetsniveau for en 
bestemt målgruppe. Standarden skal være realistisk og opnåelig" (8) 

 
 En standards overordnede mål præciseres gennem et kvalitetsmål.    
 Når et kvalitetsmål og tilhørende kriterier  præciseres, skal disse altid have et specifikt 
 område af plejen som udgangspunkt.  
 

Kriterier defineres som: "Målbare egenskaber,  som giver detaljeret og praktisk 
information om, hvordan standarden opnås” (8). Der skal formuleres tre typer kriterier: 
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Struktur-, proces- og resultatkriterier. 
  

Strukturkriterier beskriver, hvilke ressourcer, fysiske rammer og indsatser, som er 
nødvendige for at opnå et angivet kvalitetsniveau, eks.: personale, hjælpemidler, 
retningslinier og bestemmelser. 

 
Proseskriterier angiver hvilke tiltag, som skal iværksættes og hvilke handlinger, der må 
udføres, eks.: Oplæring af patienten/pårørende og metoder til informations-formidling. 

 
Resultatkriterier beskriver, hvilke resultater, der forventes af plejen. Det drejer sig om 
eks.: Patientens reaktioner, respons, tilfredshed, vidensniveau og sundhedsstatus. 

 
 Det er vigtigt; at alle væsentlige kriterier medtages. Kriterierne er de afgørende og 
 aktive dele af standarden. De skal være relevante, opnåelige, målbare, forståelige og    
            tydelige.   
  

Det skal også formidles til alle involverede, når standarden er klar til implementering, 
og hvornår der skal foretages måling opg evaluering.  En tidsplan kan støtte  plan-
lægning og opfølgning, og standarden kan ikke bare skubbes til side. 

  

6.0. Teoretisk referenceramme 

6.1. Begrundelse for valg af teoretisk referenceramme 

 
For at skabe bedre forståelse for områder af den postoperative pleje, har vi gjort et valg 
blandt mange teorier, som kunne være aktuelle.   
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Den postoperative periode er i høj grad præget af den oplæring, som patienten har brug 
for. Vi har derfor valgt at medtage en teori om læring. Valget faldt på den didaktiske 
relationsmodel (14), som har et udvidet syn på forhold, der kan have betydning for 
læring.  Dette finder vi  relevant i forhold til stomiopererede, fordi både patientens 
individuelle situation, sygeplejerskens vidensbaggrund/erfaring, hospitalsomgivelsene 
og undervisningsmetode er nogle blandt  andre vigtige faktorer i den helhed, der skal 
præge en god oplæring af denne patientgruppe. 
 
Som sygeplejeteoretisk basis er også denne gang valgt Dorothea Orems egenomsorgs-
teori. Målet for de fleste stomiopererede patienter vil være at opnå det for den enkelte 
optimale egenomsorgsniveau.  
Allerede i den præoperative periode blev patienten sygeplejemæssigt forberedt på at 
skulle opnå det optimale egenomsorgsniveau postoperativt.  
For at skabe kontinuitet, følges dette naturligt op i disse første postoperative 
standarder, hvor  de grundlæggende færdigheder i forbindelse med udskillelse 
behandles. 
 
Videre har vi valgt at uddybe en del teorier, som viser  forskellige faktorer, som kan 
forklare patientens oplevelser, handlinger, valg og mentale tilstand i den postoperative 
periode. Vi har medtaget teorier om kropsimage, idet en stomioperation  altid  vil 
påvirke patientens selvbillede. Oplevelsen af et ændret  selvbillede vil desuden påvirke  
patientens evne til mestring af og i stressituationer.  Det vil derfor være naturligt at 
medtage teorier om temaerne stress og mestring.  
Disse teorier vil sammen kunne belyse de områder, der skal tages hensyn til i 
forbindelse med oplæringssituationen. 
 
Der stilles store krav om viden og erfaring hos sygeplejepersonalet, når det drejer sig 
om oplæring af mennesker i en krisesituation.  
Vi har valgt at belyse nogle af de forhold, som vil være grundlæggende i denne 
forbindelse.  Her tænkes på  Patricia Benners teori, som  påpeger forskellene omkring 
færdigheder hos den nyuddannede sygeplejerske versus sygeplejersken med stor 
erfaring.   
Desuden har vi medtaget teorier omkring kommunikation og empati, da disse er 
grundlæggende faktorer i samarbejdet mellem patient og sygeplejerske. 

 
Vi har også medtaget en teoretisk del , som giver kort indføring i hudens 
barrierefunktion, og hvad der sker, hvis denne ødelægges. Vi anser dette som 
basisviden for forståelse af oplæring i god hudpleje. 

 

6.2. Læring 

 
Med læring forstås en forholdsvis varig ændring i oplevelse eller adfærd som et 
resultat af sansepåvirking og erfaring.  Læring består af indlæring, fastholdelse og 
tilbagekaldelse. (15) 
 
Læring er en kompleks proces, og flere faktorer kan have betydning.   
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Den didaktiske relationsmodel  giver en forståelse af læring udfra en mere udvidet 
opfattelse end sædvanlig og viser, at man ved læring har behov for at kende flere 
forskellige  forhold, som kan påvirke læringen. Modellen beskriver følgende emner, 
som kan have betydning:  Læreforudsætning, rammefaktorer, mål, indhold, 
læringsprosessen og vurderingen (14). 

 
Læreforudsætninger beskæftiger sig med baggrunden hos den, som skal lære og det, 
som kan have indflydelse på læringen i positiv eller negativ retning, eks.: 
Koncentrationsevne, motivation, holdninger, tidligere kundskaber/erfaringer, interesse 
m.m.  

 
Rammefaktorer er de forhold,  som begrænser eller styrker læringsmulighederne, eks.: 
Tid, der er til rådighed, forhold ved underviseren, kommunikationsfærdigheder, 
lysforhold, rum, udstyr, hjælpemidler. 

 
Mål med læringen vil udtrykke, hvad der er undervisningens hensigt, og hvad eleven 
skal kunne lære. Målet kan være både kognitivt og affektivt, hvis det drejer sig om at 
opnå ikke blot viden og færdigheder,  men også motivation, positive følelser og  
holdninger. Målet skal ses i sammenhæng med de andre beskrevne faktorer. 
 

 Indholdet  er det, undervisningen handler om, og hvordan indholdet vælges og 
 tilrettelægges.  Indholdet kan have både intellektuelle, handlingsmæssige og 
            emotionelle sider. 
 

Læringsprocessen er den systematiske og planmæssige fremgangsmåde, som er 
nødvendig for at opnå et læringsmål hos et individ (14). Her kan benyttes forskellige 
fremgangsmåder, alt efter om det er teoretisk viden, som skal tilegnes, eller om det 
drejer sig om praktiske færdigheder. 
Det findes flere og forskellige undervisningstraditioner.  
Nogen lægger vægt på kommunikation, andre på systematisk gennemførelse og 
resultatkontrol. Andre lægger vægt på problemorientering og kreativitet. I 
læresituationer benyttes ofte flere af disse elementer afhængig af den enkelte situation 
og det mennesket, der skal lære (15).     

 
Vurderingen udføres for at se, om målet blev nået, om der skal foretages ændringer, 
eller der  eventuelt mangler faktorer. Vurderingen fortæller desuden , hvordan 
undervisningen og læringen fungerer, samt hvordan resultatet er blevet. 

 
Modellen bliver fremstillet som vist i figuren, hvor siderne repræsenterer  de 
beskrevne faktorer.  Fra de forskellige faktorer er der pile til tre andre.  Modellen 
fremstilles på denne måde for at præcisere, at de forskellige faktorer påvirker  
hinanden og kan relateres  til hinanden.  Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at 
forudsætningerne for læring hos et  menneske f.eks. kan  påvirke både mål, indhold og  
selve læreprocessen (14). 
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    Den didaktiske  relationsmodel fra Hiim/Hippe 1998 s 62 

 
 
Senere i den teoretiske reference vil vi gå i dybden med emner, som har relation til 
nogen af de nævnte faktorer i den didaktiske relationsmodel. 

 6.3. Orem 

 
Orems teori er opdelt i tre: en teori om egenomsorg, en teori om egenomsorgssvigt og 
en teori om sygeplejesystemer. Orem opfatter mennesket som et rationelt, 
problemløsende og behovstilfredsstillende væsen, som kendetegnes ved bestemte 
fysiologiske, psykologiske og kognitive strukturer og funktioner. Mennesket indtager 
forskellige roller og ud fra disse opbygges en social/kulturel virkelighed. Mennesket 
får en viden og lærer i en social og kulturel kontekst, og den viden, som da opnås, er 
en ressource, når man skal lære egenomsorg.  
Under optimale omstændigheder er de terapeutiske egenomsorgskrav mindre end 
omsorgskapaciteten, eller sagt lidt firkantet:  
Mennesket kan klare væsentlige områder selvstændigt uden bistand fra andre. 

 
Orem bruger begreberne ”self-care” og ”dependent-care”.  
Self-care er den individuelle personlige omsorg, som hvert individ har brug for hver 
dag, for at få sine egne funktioner og udvikling reguleret. Den personlige omsorg har 
betydning for personens egenomsorgskapacitet. Dependent-care er den vedvarende 
sundhedsrelaterede omsorg, som bl.a. kan udføres af sundhedspersonalet. (16)  

 
Det er essensielt for Orem at hjælpe.  
At hjælpe er:  
- At dække  de områder, som en anden person ikke selv kan magte. Dette er enten  
direkte  eller indirekte 

 
At hjælpe finder sted mellem en person og andre i dennes omgivelser, og  mellem en 
patient og en sygeplejerske. 

 
 Sygeplejersker er iflg. Orem ansvarlige for at have en tilstrækkelig viden om, hvor 
            meget  hjælp det andet menneske har brug for. 
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Hun skal vide, hvornår hun skal sætte ind med sin viden og kundskaber, og hvordan 
hjælpen skal gives.  
Det kan være retningsgivende for, hvad sygeplejersken skal handle henimod, at hun 
kender hvad og hvilke områder patienten selv kan klare, og hvilke han/hun ikke selv 
magter. Endvidere er det vigtigt at finde eller klarlægge årsagen til funktions- eller 
udviklingsmangelen (egenomsorgssvigtet). 

 
 Orem definerer egenomsorg som: 
 

                      "Self-care is action of mature and maturing persons who have  

  developed the  capabilities to take care of themselves in their  

  environmental situations"     (16) 
    
Der kan opstå et egenomsorgssvgkt eller deficit (f.eks i forbindelse med sygdom), hvor 
der opstår et behov/krav, som skal dækkes for at mennesket atter kan klare sig selv og 
egenomsorgskapaciteten er reetableret. 

 
 

 Egenomsorgskravene(behov) kan  inddeles i tre kategorier: 
 
• de universelle - bygger på antagelsen om, at mennesket er nødt til at udføre       

handlinger for at opretholde sin funktion som menneske (for eksempel  
grundlæggende behov for mad, vand og luft).  

 
• de udviklingsmæssige - bygger på antagelsen om, at mennesket udvikler sig fra    

undfangelsen til sin død, og at særlige betingelser er nødvendige for at fremme 
denne udvikling. 

 
• de, som er forbundet med afvigelser i sundhedstilstanden -  krav opstået i 

forbindelse med defekter, sygdom, skader og handikap, samt i forbindelse  med 
diagnose og behandling. 

 
At kunne bevare sin evne til egenomsorg er essensielt for livet, sundheden og den 
personlige følelse af velbefindende.  Derfor må sygeplejersken kende dens natur og 
sikre, at områderne fortsat blir varetaget, når mennesket kommer i den situation, at 
han/hun får brug for sygepleje. (16) 

  
Terapeutiske egenomsorgsbehov/krav bruges i forbindelse med den samlede mængde 
og art af egenomsorg, som mennesker selv må udføre eller få andre til at udføre for sig, 
for at imødekomme  universelle- og udviklingsmæssige egenomsorgskrav og 
eventuelle krav forbundet med afvigelser i sundhedstilstanden (17). Den sygepleje, der 
evt. er behov for, skal stå i forhold til de terapeutiske egenomsorgskrav.                    

  
Orems definition af en patient  tager udgangspunkt i mennesker, som har en ubalance 
mellem egenomsorgskapaciteten og de terapeutiske egenomsorgskrav. Han/hun 
beskrives som havende egenomsorgssvigt.  Egenomsorgssvigtet  kan være delvis eller 
fuldstændig. Det udtrykker, hvorfor og hvornår et menneske har brug for sygepleje - 
altså når mennesket eller den pårørende ikke selv er i stand til at udføre den 
egenomsorg, som imødekommer alle egenomsorgskravene. 
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 Det kan være tale om: 
 
 * et helt kompenserende system, som er sygepleje til patienter, som er ude af  stand til 
at udføre egenomsorgshandlinger på eget initiativ eller som mangler  evnen til at 
foretage selvstændige og kontrollerede bevægelser (for eksempel  patienter uden 
bevidsthed eller med nedsatte motoriske og/eller mentale funktioner) 
 
 * et delvist kompensert system, hvor både patient og sygeplejerske samarbejder om    
 de sygeplejehandlinger, som er relevante og nødvendige 
 
 * støttende og undervisende system er relevant, når patienten skal lære at udføre 
 nødvendige aktiviteter for at kunne  imødekomme sit terapeutiske egenomsorgsbehov.   
                                                                             (17). 

 

 6.4. Klinisk kompetence 

 
Brødrene Stuart (matematiker og systemanalytiker) og Hubert Dreyfuss (filosof) 
udviklede og beskrev i 1980 en kompetenceudviklingsmodel beregnet på situationer.  
Deres kompetencestige beskrev udviklingen i 5 niveauer, startende med 
noviceniveauet og ekspertniveauet til sidst.  Patricia Benner relaterede denne model til 
udøvelse af sygepleje i sin bog “Fra novice til expert “(18).  
Hun beskriver her de forskellige trin i kompetenceudviklingen hos sygeplejersker.  
Udviklingen fra novice til ekspert i sygeplejen bygger på erfaringslæring.   
Men i udviklingen af  klinisk kompetence er vekselvirkningen mellem at tilegne sig 
teoretisk viden og praktisk erfaring af den allerstørste betydning. 
 
De fem udviklingstrin: 
 

1. Nybegynderen (novicen) 
 
Nybegynderen har ingen erfaring med de situationer, som de forventes at skulle yde en 
indsats i.  De er afhængige af lærebøger, regler, procedurer og retningslinjer for at 
kunne fungere i kliniske situationer.  Nybegynderen følger retningslinierne slavisk og 
kan ikke vurdere den enkelte kliniske situation. Derfor har nybegynderen ikke evne til 
at individualisere og nuancere sin udførelse af sygeplejeopgaver.  I sygepleje-
situationer kendetegnes nybegynderen ved, at hun opfatter detaljer uden at kunne se 
dem i en sammenhæng.  Desuden mangler nybegynderen også evnen til at  prioritere 
og tackle ændringer i en situation. 
 
2. Avanceret nybegynder. 
 
Efterhånden får nybegynderen en erfaring, som gør, at hun kan betegnes som 
avanceret.  Hun kan præstere en tilnærmet acceptabel indsats i mange situationer og 
handler ud fra principper, som er situationsafhængige og ud fra genkendelse af 
karakteristiske træk ved situationen. Den avancerede nybegynder er også til en vis grad 
i stand til at modifisere og individualisere sin udførelse og mestrer kortsigtet 
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planlægning.  Men hun er ikke særlig fleksibel, hvis der sker større ændringer i 
situationen. Den avancerede nybegynder genkender en del relevante ligheder fra 
tidligere situationer, men mangler evnen til at få overblik og foretage 
helhedsvurderinger.Udøverne på dette niveau kan derfor heller ikke klare at prioritere 
mellem forskellige aktiviteter i konkrete situationer. 
 
 
 

 
 

 
3. Den kompetente udøver. 

 
Den kompetente udøver kendetegnes af sin evne til langsigtet og overordnet 
planlægning. Der, hvor den avancerede nybegynder følger regler, men ikke kan 
prioritere eller afvige fra rækkefølgen i en plan, er den kompetente udøver i stand til at 
foretage mere analytiske vurderinger i forbindelse med problemløsninger.  Den 
kompetente udøver følger ikke reglerne punkt for punkt, men orienterer sig mod det 
overordnede mål og hensigten med handlingen.  Derfor kan denne sygeplejerske afvige 
fra den vanlige rutine og foretage prioriteringer undervejs i handlingsforløbet uden at 
miste målet af syne. Den kompetente udøver kendetegnes også ved sin evne til 
analytisk problemløsning i kliniske situationer.  Hun mestrer komplekse situationer, er 
fleksibel og føler i høj grad tryghed som sygeplejerske. Dette stadie er, ifølge Benner, 
typisk for sygeplejersker, som har praksis fra samme sted i 2-3 år.  Indenfor nogen 
områder vil en sygeplejestuderende ved den afsluttede uddannelse fungere på dette 
niveau.  Et sådant område kan være kommunikation, et andet kan være en del flere 
grundlæggende sygeplejefærdigheder. 
 
 

 

 

 

4. Den kyndige udøver. 
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Den kyndige udøver kendetegnes ved sin grundige helhedsforståelse af  kliniske 
situationer.  Hun opfatter hurtigt helheden og det, som er problemets kerne. Den 
kyndige udøvers praksis bliver styret af overordnede principper, men kendetegnes af 
langsigtige mål samt sygeplejerskens evne til prioritering og fleksibilitet i 
gennemførelsen af de enkelte handlinger. Omfattende erfaring fra samme praksisfelt 
bidrager til, at den kyndige udøver i nogn grad kan forudsige ændringer i patientens 
tilstand før den indtræffer.  Men selv om en sygeplejerske på dette niveau bruger sin 
intuitive forståelse af patientens situation er tænkningen fortsat hovedsagelig analytisk.  
Den kompetente udøver har 3-5 års erfaring fra samme praksisfelt. 
 
5. Eksperten. 
 
Eksperten har lang erfaring. Benner anslår, at sygeplejersker skal have været på samme 
praksisted i mere end 5 år. Ekspertens udøvelse af sygepleje kendetegnes ved en 
umiddelbar helhedsopfattelse af de fleste situationer. Udøvelsen går af sig selv, fordi 
de forskellige aktiviteter er blevet en del af sygeplejerksken selv. De omfattende 
erfaringer betyder, at eksperten er i stand til at genkende særlige træk ved situationen 
med et eneste blik og til at handle hurtigt og intuitivt.  Eksperten ved umiddelbart 
hvad, der er rigtigt at gøre og behøver ikke analysere, vurdere og overveje forskellige 
handlingsalternativer før en handling bliver udført.  I nye og ukendte situationer vil 
eksperten også gøre brug af en analytisk tilnærmelse. 

  

6.5. Kommunikation og empati 

 
Ordet kommunikation kommer fra det latinske ord “communis” som betyder fælles. 
Man kan med andre ord sige, at målet med kommunikation er en eller anden form for 
fællesskab (19). Kommunikation kan ske både verbalt og non-verbalt. Begge 
kommunikationsmåder kan ske både bevidst og ubevidst. 
 
Der er flere formål med kommunikation. Et er at opbygge et tillidsforhold. Dette er en 
åben, individuel proces, som er meget svær at styre. Et andet formål er, at få og give 
mest mulig information og på den måde gøre arbejdet så godt som muligt. 
Kommunikation er med andre ord målrettet. 
 
Kommunikationens hensigt er altså at skabe god kontakt og herigennem bidrage til 
realisering af fælles mål. Professionalitet i sundhedsfaglig kommunikation kan 
kendetegnes ved fire hovedpunkter: 

 
-Kundskab og færdigheder 
-Etik 
-Empati 
-Målorientering 
 
Når det drejer sig om at lægge en basis for god kommunikation, er fagligt udviklings-
arbejde og á jourføring af viden meget vigtige elementer. At være faglig opdateret 
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giver selvtillid og tryghed. Kompetence gør, at den enkelte står stærkere i 
sammenhænge, som ellers kan opleves som belastende. 
 
Praktiske kommunikationsfærdigheder er færdigheder i at tackle konkrete kommuni-
kationssituationer på en hensigtsmæssig måde. Situationerne vil variere efter art af 
profession. Grundlæggende færdigheder, som er fælles for de fleste sundhedsfag, er: 
 

 

- At lytte til den anden 
- At skabe gode og ligeværdige relationer 
- At strukturere en samtale 
- At formidle information og alternative perspektiver 
- At forholde sig åbent til vanskelige følelser og eksistentielle spørgsmål 
- At stimulere den andens ressourcer og muligheder 
- At samarbejde om at finde frem til gode løsninger 

 
 
Praktisk kommunikation er lige så vigtig som tekniske, instrumentelle færdigheder, 
eks. hvor der skal gives injektioner eller betjenes komplicerede teknologiske 
instrumenter. Som regel er der et nært samspil mellem kundskab, instrumentelle 
færdigheder og kommunikation. Er færdigheder dårligt indlært, vil kvaliteten af  
behandlingen og kommunikation med patienten lide herunder (20). 
 
De professionelle i sundhedssektoren møder hele tiden mennesker i vanskelige 
livsfaser. Stress og krisesituationer indebærer, at mennesker i mindre grad er istand til 
at opfatte og tolke de signaler, som sendes til en. Den professionelle må kende 
kommunikationsprocessen  og være i stand til at vurdere på hvilken måde, et budskab 
bedst kan formidles, hvadenten det drejer sig om trøst, motivation, advarsler eller 
formaninger.  
Viden om, hvad der hæmmer og hvad, der fremmer overføring af læring er vigtig, 
ligesom færdigheder i at kunne lytte og tolke budskabet i det, som siges (21). 
 
Fejltolkninger, misforståelser og følelesesmæssige reaktioner er uundgåelige dele af 
kommunikationen. Forholdet, mellem hjælperen på den ene side og modtager på den 
anden, er kompliceret. Begge parter kan ofte være i et vist emotionelt spændings-
forhold, modtageren eks. på grund af sygdom, hjælperen eks. på grund af 
arbejdssituationen og arbejdets art.  
Forholdet bliver også påvirket af  kommunikationsformen: Er den præget af 
ligeværdighed, voksen-voksen kommunikation, eller en nedladende holdning med  
voksen-barn kommunikation? (20) 
 
At  blive syg, skadet eller svækket - fysisk eller psykisk - indebærer altid en trussel og 
en følelsesmæssig belastning. Der udløses en krise.  
Kommunikation med patienter med krisereaktioner er et vigtigt emne at have viden om 
og forholde sig til. 
 
Begrebet krise kommer fra græsk, ”krisis”, som betyder afgørende vendepunkt, 
pludselig omslag, skæbnesvanger forandring. Kriser forkommer normalt og naturligt i 
et menneskeliv, og udgangspunkt for udvikling og vækst.  
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Men kriser kan også være traumatiske og have sin årsag i sygdom og skader. 
Livskriser og traumatiske kriser kan let forstærke hinanden. Indsigt i krisereaktionens 
dynamik kan være afgørende for vellykket kommunikation med patienter og klienter. 
 
At yde hjælp til mestring af og bedre livskvalitet er en udfordring for hjælperens 
kommunikationsfærdigheder. Det forudsætter både gode evner omkring 
problemløsende samtaler og evne til at lytte til patienten. Og ikke mindst forudsætter 
det vilje og evne til at focusere vedkommendes talenter, ressourcer og muligheder til at 
løse konflikter og bidrage til tilpasning til en situation, som han/hun skal leve videre 
med. 
 
At have kommunikative færdigheder betyder, at sygeplejersken kan demonstrere 
handlinger overfor patienten. Kommunikation er en intergreret del af udøvelsen af 
pleje og omsorg, og kan således ikke skilles ud som en selvstændig del. (21) 
 
 

Empati: 

Empati er evnen til at lytte, til at sætte sig ind i en andens situation og til at forstå den 
andens følelser og reaktioner.  
Begrebet empati kommer fra det græske ”empatheia”. Det er en sammensætning af 
en(ind) og pathos (følelse) og kan direkte oversættes med indfølelse, samfølelse eller 
indlevelse. I psykologien defineres empati forholdsvis bredt, som en persons 
stedfortrædende oplevelse af en anden følelser, perception eller tanker. 
I sundhedsfaglig kommunikation er det vigtigt med både empatisk indlevelse og 
respekt for, at den anden i sit væsen er forskellig fra en selv. Empati er måske det 
allervigtigste grundlag for god kommunikation og en forutsætning for god sygepleje og 
omsorgsarbejde generelt. (Eide 1996) 
 

 
 
 
At være empatisk i professionel sammenhæng indebærer også, at medfølelsen og 
forståelsen kommunikeres tilbage - verbalt, nonverbalt eller gennem handling. 
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Empati er det vigtigste grundlag for evnen til at forstå og være tilstede i den andens liv 
uden at føle sig truet eller måtte tage afstand, og at knytte det, man ser, sammen med 
ens fagkundskab, således at konstruktivt samarbejde og konfliktløsning bliver mulig. 
Empati, fagudvikling og  klinisk erfaring hænger med andre ord nøje sammen som 
basis for god kommunikation (20). 
 

 6.6. Kropsimage og selvfølelse 

 
Det, at et menneske bliver opereret og får anlagt en stomi, medfører drastiske og store 
kropsændringer, både for den fysiske krop, dens normale funktioner og for personens 
opfattelse af sig selv.  
 
For at belyse dette kan man anvende viden fra teori om kropsimage (body image). 
Begrebet kropsimage er et omfattende og mangetydigt begreb. Det er beskrevet i 
forskellige sammenhænge, men Paul Schilder anses for en af de første der har 
beskæftiget sig med det (22). Hans teori er bearbejdet af Bob Price i bogen ”Body 
Image. Nursing concepts and care” som endvidere har sat den i relation til stomipleje 
(23). 
 
Paul Schilders oprindelige definition: ”The image of the human body means the 
picture of our own body which we form in our mind, that is to say the way in which 
the body appears to ourselves”  har Bob Price udvidet til: 
 
”Body image is the way in which we perceive and feel about our body (body reality), 
how it responds to our command (body presentation) and includes an internal standard 
by which both are judged (body ideal)” (23). 
 
Det vil sige, kropsimage er et begreb der indeholder opfattelsen af kroppen som et 
fysisk organ, kropsbilledet og opfattelsen af dette. Men det er også oplevelsen af 
kroppen, trives jeg med den eller ej. Det er følelser knyttet til opfattelsen og 
oplevelserne, samt den betydning den har på personen og dennes adfærd. Det er 
oplevelserne og deres indflydelse på omgivelserne, som både personen og oplevelserne 
oplever dem (24). 
 
En persons kropsimage udvikles livet igennem. Allerede i spædbarnsalderen og måske 
endog tidligere, bliver de første byggesten lagt hertil. Udviklingen foregår både på et 
ubevidst og på et bevidst plan. Det påvirkes af indre biologiske forandringer og 
kulturelle-, samfunds- og miljømæssige aspekter (25). I følge Price vil en persons 
selvtillid og selvfølelse være tæt forbundet med opfattelsen af kropsimage. 
 
Kropsrealitet 

 

Den reelle krop er det, vi objektivt kan beskrive om kroppen. Det er kroppen, som den 
udvikler sig biologisk set. Fra som nyfødt, at have en kropsbygningen med arme og 
ben, der er forholdsvis korte og et hoved, der til gengæld er forholdsvis stort, med intet 
eller begrænset hårvækst, til under opvæksten at se en øgning i længdevæksten af 
kroppen og arme og udvikling af kønskaraktererne, for tilsidst efter en normal aldring, 
at se et gammelt menneske med de aldersmæssige kropslige forandringer, der er sket. 
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Den reelle krop ændrer sig mere eller mindre livet igennem, f.eks. medfører 
graviditeter kortvarige drastiske ændringer, og der sker en gradvis forældning uanset 
om man vil eller ej (25) (24).  
 
Kropsfremtoning 

 
Et menneskes fremtoning viser sig ikke kun igennem påklædningen, men også via de 
roller, de værdier og de holdninger, der styrer personens adfærd. Vores fremtoning 
afspejler vores opdragelse, som giver anvisninger til, hvad man kan, hvordan man 
viser sig i bestemte situationer, og hvad man ikke kan. Den fremtoning man har, vil 
omgivelserne reagere på. Nogle gange positivt bekræftende, andre gange negativt. 
Disse reaktioner vil påvirke personens egen opfattelse af sig selv, både positivt og 
negativt. Der er både elementer, der er bevidste og andre, der er ubevidste i 
kropsfremtoningen.  
Vi kan bevidst anvende forskellige kamuflageteknikker for at skjule eventuelle 
skavanker (24) (23). 
 

Kropsidealet. 

 

Kropsidealet er det billede,vi har af os selv inderst inde. Et billede, der kan være enten 
realistisk og ligne den reelle krop vi har - eller urealistisk, idet det er et billedet på, 
hvorledes vi ønsker eller drømmer om at se ud. 
Det idealbillede, vi har af kroppen, er kendetegnet ved at være som en ”normal” krop 
er. Dvs. der er symmetri med to øjne, ører, arme og ben. Der er regelmæssige konturer, 
kroppens funktioner er normale og præget af styrke, og bevægelserne er koordineret i 
forhold til hinanden. 
Kropsidealet er påvirket af almindelig velbefindende, naturlig kropsaldring, størrelse 
og vægt, kropslugte m.m. samt det menneskelige idealbillede der er herskende i det 
samfund personen lever i (24) (23). 
 
Kropsimage og selvværdfølelse 

 
De tre elementer, der er beskrevet ovenfor, er indeholdt i forståelsen af menneskets 
kropsimage. Kropsrealiteten – kroppen som den er. Kropsfremtoningen – kroppen, 
som den viser sig, og kropsidealet – kroppen, som vi ønsker den. Elementerne har 
indflydelse på personens opfattelse af sig selv. Udviklingen af selvværdsfølelsen 
afhænger af harmonien og balancen mellem elementerne. Er der balance og harmoni, 
vil det kunne medføre udvikling af positiv selvværd, hvorimod der ved manglende 
balance og harmoni, kan udvikles et negativt selvværd. Den tilstand, der opstår med 
enten positiv eller negativ selvværd, kan være vedvarende i kortere eller længere 
perioder af et menneskes liv.  
Det er dog ikke kun disse elementer, der har betydning for de reaktioner et menneske 
fremkommer med ved kropsændringer. Personens egne ressourcer til at mestre den nye 
situation og den opbakning og støtte vedkommendes oplever fra familie, venner og 
bekendte er også af stor betydning. (23) (24). 
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6.7. Stress og mestring 

 
I forbindelse med tab af  en kropsfunktion, kropsdel eller gennem psykiske følger af 
sygdom kan mennesket ofte påvirkes negativt.  
Mennesker reagerer på forskellig måde i de samme situationer. Nogle havner meget 
hurtigt i en stresstilstand og bliver deprimerede og apatiske, andre viser øget engage-
ment og synes at forbedre deres præstationsniveau. Der er også mennesker, som synes 
uberørte af stressfremkaldende faktorer i deres hverdag.  
Stressende situationer udløser altså forskellige psykologiske strategier (26). At 
benægte virkeligheden er en form for forsvarsmekanisme. Det er en måde, hvorpå det 
enkelte individ forsvarer sig mod  psykisk smerte.  
Han/hun benægter det skete ved at glemme det skete (27). 
Hvorledes mennesket håndterer problemer, og hvor store psykiske ressourcer, der er til 
stede, varierer fra person til person. I den psykisk pressede situation vurderer og 
bedømmer individet situationen. Herudfra tages stilling til de muligheder han/hun har 
eller mestrer, og hvilke valg, alternativer og ressourcer, han/hun kan bruge.  
Situationen bedres, hvis personen forstår, hvad den indebærer og kender og forstår de 
følelser, som kommer til overfladen (28).  
Alle mennesker har dog brug for at føle sammenhæng og forstå det, der sker. Det kan 
beskrives som: De følelser, som kommer indefra og indtryk udefra, er strukturerede, 
forudsigelige og forståelige.  
Patienten har brug for ressourcer for at kunne møde de krav, der stilles til ham/hende  
- at disse krav er udfordrende, meningsfulde og engagerende (26).  
 
Mestringstrategier 

 
Et menneskes vurdering af en situation betegnes som ”appraisal”.  
Secondary appraisal betegnes som patientens vurdering af situationen, når han/hun har 
taget stilling til de muligheder, han/hun har. Et eksempel på ydre muligheder er støtte, 
økonomiske indfaldsvinkler, sygepleje mm. Forskellige personer anvender forskellige 
copingmekanismer. I nogle situationer kan han/hun ændre mestringsstrategi. 
 
  

Eksempler på copingmekanismer: 
• Konfrontation 
• Distancering 
• Selvkontrol 
• Søge social støtte 
• Positiv tolkning  (der er nok en mening med det!)  

 
 
At søge støtte og vende sig mod andre er en hensigtsmæssig mestringstrategi. Hvis 
man følger samme person gennem nogen tid, kan det vise sig, at at visse mekanismer 
er mere stabile end andre. At søge social støtte er afhængig af sammenhænges, medens 
positiv fortolkning har mere karakter af mestringsstil. Lazarus mente, at der findes to 
mestringsvarianter. Problemfokuseret mestring indebærer, at mennesket forsøger at 
påvirke omgivelserne. Emotionsfokuseret mestring kan indebære fornedrelse, 
distancering eller positiv omfortolkning. Resultatet af mestringsprocessen kan 
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beskrives i tilpasningstermer, personens egen oplevelse af succes eller oplevelse af en 
stabil metode, hvorpå han/hun kan beskyttes mod stress under lignende 
omstændigheder. Dette kan være opstået via en foregående  ”trial and error” periode. 
Eftersom stress altid findes i sammenhæng mellen individ og omgivelserne, vil det 
ikke være tilstrækkeligt at beskrive individet for at forstå processen. Omgivelserne må 
også beskrives (29). I mødet med patienten kan den professionelle få en vis opfattelse 
af, hvordan han/hun vil mestre situationen ved at spørge: ”Hvordan håndterer du 
almindeligvis en svær situation?”  

 

 6.8. Huden: 

 
Huden er kroppens beskyttelse mod omverdenen. Den beskytter mod mekaniske 
skader, mod kemiske emner, mod mikroorganismer (bakterier, virus, svamp), mod 
varme, kulde og ultraviolet stråling. Huden forhindrer også kroppen mod tab af vand, 
elektrolytter og organiske emner og er derfor nødvendig for at bevare vort indre 
kemiske miljø.  
Den har indflydelse på gasudvekslingen og virker som udsondringsorgan og reservoir 
på vand  og fedt. 
 
Menneskets hud består af tre lag: overhud (epidermis), læderhus (dermis eller corion) 
og underhud (subcutis) (30). 
Epidermis danner en tynd  (0,05-0,5 mm) beskyttelsesmembran. I epidermis findes tre 
forskellige celletyper: keratinocytter, melanocytter og Langerhans celler.  
 
 

 
 
 
Den største del af epidermis består af basalceller (keratinicytter), som på ydersiden af 
epidermis danner hornlaget (stratum corneum). Det er især stratum corneums 
egenskaber, som giver huden dets specielle muligheder for at modstå ydre kemiske, 
mekaniske og termiske påvirkninger. Dannelse af strateum corneum sker via de dybere 
beliggende epidermisceller. Keratinocytterne nydannes i det underliggende 
basalcellelag (stratum basale) og normalt passerer en celle fra stratum basale til 
stratum corneum på ca. 7 uger. Det tager 5 uger inden cellen når stratum corneum, og 
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cellen vil tilbringe 2 uger i dette lag inden der sker en afstødning. Keratinocyten bliver 
fladere efterhånden som den nærmer sig hudoverfladen.  
Hele udviklingen af  keratinocytter til stratum corneum kaldes også for 
”keratinisering”. 
Øverst udgøres stratum corneum af et dødt cellelag, og hornceller afstødes 
kontinuerligt for at give plads til nye celler. Hornlaget består af protein, fedt og 
lavmolekylære dele. De lavmolekylære dele er blandt andet  mælkesyre, urea, vand og 
salte, som har betydning for vandbindingen i stratum corneum. Vandindholdet i 
stratum corneum afhænger først og fremmest af omgivelsernes luftfugtighed, men en 
vis fugtighed kommer også fra hudens underliggende lag.  
Ved for høj fugtighed opstår en dårligere barriere mod kemikalier, og 
mikroorganismernes antal forøges på hudoverfladen.  
Ved lav fugtighed bliver stratum corneum sprød og sprækker. Hudens pH, som baseres 
på vandopløselige bestanddele og på sved- og talgsekretion, danner en syrehinde, der 
virker hæmmende på hudoverfladens bakterie- og svampeflora.  
Langerhans celler har betydning for immunforsvaret. 
 
Hudproblemer er et relativt normalt fænomen hos de fleste mennesker.  
Hudsygdomme kan have forskellige årsager, men opstår som regel på grund af ydre 
påvirkninger, genetiske faktorer eller som konsekvens af en anden sygdom. Allergi, 
atopisk eksem og psoriasis forekommer hos en vis procentdel (31). 
 
Stomipatienten kan altså få hudproblemer af almen karakter, men der findes også 
specifikke peristomale hudskader.  
 

7.0.Resultat 

7.1. Presentation af standard 3 - Oplæring i  skiftning af stomibandage: 

For skematisk fremstilling se bilag. 
 
Struktur: 
Rammene for undervisning tilrettelægges udfra dataindsamling om patientens 
helhedssituation. Datasamlingen er dokumenteret i plejeplanen, som bruges i 
samarbejde med patienten under hele plejeforløbet. 
Stomisygeplejersken tager udgangspunkt i dels dataindsamling, dels i en ajourført 
viden om undervisningsemner og pædagogiske principper. 
De ansvarlige professionelle/stomisygeplejersker sørger desuden for, at de skriftlige 
vejledninger, som bruges i patientundervisningen, er letgenkendelige, kendt af alle i 
afdelingen og ajourført. Det er vigtigt, at der i det valgte skriftlige materiale tages 
hensyn til patientens individuelle undervisningsbehov (ex. tekst, billeder evt. video.) 
Der skal i afdelingen findes et specifikt undervisningsprogram/guidelines for 
stomipatienter, som individualiseres og dokumenteres i plejeplanen. De fysiske 
rammer skal indrettes med mulighed for skiftning med vejledning. Det skal være ro, en 
aflåst dør, god belysning og et spejl, således at patienten både kan se stomien og følge 
skiftningen trin for trin. 
 
Proces: 
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I samarbejdet mellem stomisygeplejersken og den stomiopererede patient tages 
udgangspunkt i dataindsamlingen og patientens aktuelle situation, samt 
stomisygeplejerskens viden/erfaring.  Stomisygeplejersken udleverer 
informationsmateriale og gennemgår både materiale og det planlagte program sammen 
med patienten. Der skal være interaktion og tillid i samarbejdsforholdet for at 
skabe/vedligeholde motivationen. Den praktiske undervisning og vejledning foregår ud 
fra de tre trin i Orems egenomsorgsteori: 
 

1. Sygeplejersken udfører og forklarer 
2. Patienten udfører under vejledning 
3. Patienten udfører selvstændigt 

 
Hjælpemidler forefindes og afprøves udfra individuelle patienthensyn og behov. 
 
Resultat: 
Gennemføres kriterierne for struktur og proces i standarden, vil det også  fremgå i 
dokumentationen i patientens plejeplan, at patienten har fået individuelt tilpasset 
information, og at han/hun er i stand til at kunne redegøre for principperne i 
forbindelse med bandageskiftning. Samtidig vil det fremgå, at patienten har deltaget 
aktivt i samarbejdet, og haft tid og mulighed for at udtrykke egne tanker.  
Han/hun har desuden fået svar på eventuelle spørgsmål.  
Patienten kan selvstændigt udføre bandageskift og skal udskrives fra sygehuset med en 
veltilpasset stomibandage. Han/hun har givet udtryk for accept af bandagevalg. 
Er dette ikke tilfællet, skal årsagen dokumenteres i plejeplanen, og pårørende/evt. 
andre har i så fald fået undervisning/vejledning til selvstændighed i forbindelse med 
stomiplejen.   

 

 7.2. Præsentation af standard 4 -  pleje af den peristomale hud: 

  
Se bilag i forbindelse med skematisk fremstilling af emnet. 
 
Struktur: 
Allerførst skal der forefindes datasamling om patienten, som synliggør hans/hendes 
livssituation. Relevante faktorer er blevet afdækket, og individuelt tilpasning kan finde 
sted.  
Den, som forestår undervisningen, skal være kompetent til opgaven og have et 
adækvat vidensniveau omkring hudpleje og pædagogiske principper. Det er vigtigt, at 
underviseren er i stand til at se tegn og symptomer på allergi og/eller hudsygdomme og 
også kan se sin eventuelle begrænsning ved behov for eventuelt henvisning til en 
hudspecialist.  
Mulighederne for at formidle viden og undervisning skal være optimale. Dette 
indebærer bl.a., at der forefindes korrekt undervisningmateriale, og at dette er 
tilgængeligt. Der skal være litteratur, som i text og billeder viser den normale hud og 
peristomale hudpleje. 
Det er velkendt, at der er stor forskel på, hvorledes information og undervisning 
opfattes, når den suppleres med billeder. 
På afdelingen bør der være skriftligt godkendte retningslinier for hudpleje. 
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Der skal også forefindes et patienttilpasset undervisningsprogram i hudpleje, 
hudvenlige stomibandager og relevante hudplejeprodukter. Der skal desuden være et 
lokale  med  særlig indretning. Hermed menes: vand, toilet, god plads,  bord til 
bandagematerialer, briks, stol, god belysning, et stort vægspejl og en dør, der kan 
aflåses.  

 
Proces: 
Stomisygeplejersken/spl. tager udgangspunkt i patientens helhedssituation, og 
patientens data danner grundlag for undervisningen i hudpleje. 
Det er sygeplejerskens opgave at forklare om betydningen af, at huden plejes korrekt 
ved at:  
- udføre hudplejen 
- undervise patienten 
- observere, at patienten kan udføre god hudpleje 

                         
Patienten har brug for grundig undervisning om hud og hudpleje, dvs viden om, 
hvorledes huden er opbygget, og hvorfor huden skal plejes på en bestemt måde.  
Det er også vigtigt at forklare, hvorfor og hvordan hudplejemidler skal anvendes. 
Stomisygeplejerksken/spl. skal sammen  med patienten udvælge den for ham/hende 
optimale bandage. Der skal desuden gives information om hudplejemidlernes 
anvendelsesmuligheder.  
Stomisygeplejersken/spl. vurderer patientens hudstatus i forbindelse med hvert 
bandageskift og dokumenterer fortløbende i plejeplanen. Sygeplejersken har et ansvar 
for at undervisningen gives i et roligt og godt miljø, som samtidig giver mulighed for 
en fri og åben kommunikation. 
 
Resultat: 
Patienten har fået en individuelt tilpasset information om huden, har forstået og kan 
redegøre for principperne omkring hudpleje. Hvis det drejer sig om en patient med et 
hudproblem,er dette yderligere forklaret, og patienten har givet udtryk for at have 
forstået informationen. Patienten har fået skriftlig information om hudpleje, og 
han/hun kan forebygge hudskader ved at aftage bandagen forsigtigt og skånsomt i 
forbindelse med skiftning. Han/hun kan rengøre og tørre huden og ved behov fjerne 
peristomal hårvækst. Patienten kan tilpasse hullet i stomibandagen nøjagtigt til 
stomien og kan påsætte bandagen korrekt. Han/hun har forstået, hvorfor det er vigtigt, 
at huden beskyttes af en tætsluttende bandage.  
Patienten har fået en vel tilpasset, hudvenlig stomibandage, som han/hun har erklæret 
sig tilfreds med. Endvidere har patienten givet udryk for, at have viden om 
anvendelsen af hudplejeprodukter. Viser det sig, at patienten ikke selv kan mestre 
udførelse af hudplejen, har stedfortrædende person fået undervisning og træning. 
Patientens hudstatus og træning findes kontinuerligt dokumenteret i plejeplanen. 
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8.0 Diskussion 

 
Oplæring i bandageskift: 
En stomioperation  betyder en konkret ændring i kroppens funktion, idet tømming af  en del af 
kroppens affaldsstoffer ikke længere kan styres af personen, og han/hun tvinges til at forholde 
sig til kroppens affaldsstoffer – og håndtering af disse på en ny måde. Herudover betyder 
operationen   også, at der sker en regulær ændring af  kroppens udseende, idet et stykke tarm 
føres ud på maven. 
 
At få stomi er derfor en af de kirurgiske procedurer, som medfører allerstørst ændring i et 
menneskes liv i, og hos langt de fleste udløses mange stressrelaterede reaktioner.  Indgrebet 
vil derfor stille store krav til den opereredes mestringsevne.  
I den  nordiske gruppe vurderede vi på et tidspunkt at basere vores betragtninger i det 
postoperative forløb  på Benner og Wrubels teori om netop stress og mestring, således som 
den er beskrevet i deres bog fra 1989 "The Primacy of caring. Stress and Coping in Health and 
Illness" (35).  Men en  stomioperation vil også gribe ind i det Orem kalder: ”De universelle 
egenomsorgskrav”, idet der sker en ændring i  elimineringsprocessen. Der sker en 
egenomsorgsdeficit, som igen  stiller store krav til både den opererede og sygeplejersken, som 
skal deltage i reduceringen af egenomsorgsdeficit’en for at patienten efterfølgende kan nå et 
optimalt egenomsorgsniveau. Dette kombineret med, at Orems teori blev brugt i de 
præoperative standarder har bevirket, at vi har valgt at fortsætte med Orems teori som 
grundlag for vort arbejde (16). 
 
Et menneske, der får anlagt stomi, vil få et egenomsorgssvigt. At kunne bevare evnen til 
egenomsorg er essensielt for livet, sundheden og den personlige følelse af velbefindende. 
Patienten vil i en sådan situation have behov for hjælp/sygepleje for igen at kunne tage vare på 
sine grundlæggende behov. 
Der kan være brug for hjælp på forskellige niveauer alt efter, hvor patienten befinder sig i det 
postoperative forløb. Sygeplejen kan være: 
 
 - at handle for eller udføre handlinger for den opererede 
 - at vejlede og rådgive den opererede 
 - at sørge for fysisk eller psykisk støtte 
 - at sørge for og fastholde et miljø, som støtter personens udvikling 
 - at undervise den opererede (16).   
 
Det er selvfølgelig individuelt, hvor megen hjælp den enkelte patient har brug for. 
Sygeplejersken må umiddelbart efter en stomioperation udføre de fleste handlinger for 



 27 

ham/hende, både generelt og specifikt i forhold til stomien. For nogles vedkommende kan 
hele forløbet have været så komplekst, at de er ude af stand til selv at udføre egenomsorgs-
handlinger og gennem lang tid vil være afhængig af en totalt kompenserende sygepleje.  
For langt de fleste patienter vil der imidlertid igennem det postoperative forløb være stadig 
flere områder han/hun kan varetage. Men den nye situation som stomiopereret vil i den første 
periode medføre en afhængighed, som Orem kalder et delvist kompenserende system. Senere i 
forløbet vil/kan dette afløses af et støttende og undervisende system. 
 
Vi kommer nærmere ind på netop dette støttende og undervisende system i den første 
postoperative standard. 
 
I standarden har vi begrænset os til voksne over 16 år. En aldersgrænse, som falder sammen 
med den aldersgruppe, der behandles på børneafdelinger.  Skulle vi også beskrive oplæring af 
børn, ville vi skulle kommentere bl.a. kognitive og motorisk færdigheder, som af 
udviklingsmæssige årsager ville variere stærkt og påvirke flere forhold undervejs i  læringen. 
Standarden beskriver derfor kun  voksne stomiopererede. 
 
Vi har valgt at benytte den didaktiske relationsmodel. Dette er en  læringsmodel, som giver 
mulighed for at mange omkringliggende faktorer kan påvirke læringen (15) (36).  
Dette er faktorer, som den ansvarlige sygeplejerske må observere og tage hensyn til. 
 
Det kan være mange faktorer hos den enkelte stomiopererede, der kan have indvirkning på 
mulighederne for at lære.  
 
Patienten skal for det første forholde sig til alt det nye, som tidligere er skitseret i forbindelse 
med stomioperation generelt. Hertil vil patienten i den postoperative periode være præget af 
selve indgrebet, dvs. han/hun har måske smerter og er træt. Der kan være tilstande som nedsat 
syn, hørelse og nedsatte motoriske og kognitive færdigheder. 
 
At få stomi er ofte et resultat af en alvorlig sygdom. Den stomiopererede patient vil derfor ofte 
være præget af den information, han har fået om sygdommens art/prognose.  Dette kombineret 
med at skulle have stomi vil medføre, at den nyopererede patient befinder sig i en krise, ofte i 
chok eller reaktionsfasen. (37).  Fortrængningsmekanismer kan også ses blive taget i brug. 
Dette manifisteres ved, at patienten ikke vil se på eller forholde sig til stomien (26).   
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Det at få stomi kan også midlertidigt give personen et dårligt selvbillede.  Kroppen er totalt 
ændret og ude af kontrol. (23) (24). I begyndelsen kan patienten ikke trives med de ændringer, 
der er sket, kroppens udseende er ændret, og der vil opstå ænstelse for, hvordan omgivelserne 
vil reagere på ændringen. I vort samfund har vi samtidig et kropsideal, som værdsætter en 
perfekt, symmetrisk, rigtig proportioneret, lugt- og lydfri krop. 
Den stomiopererede vil derfor opleve en disharmoni mellem, hvordan kroppen er, og hvordan 
han/hun ønsker, den skal være. Noget som ofte giver anledning til store bekymringer og 
mange tanker om, hvordan livet med stomi vil forme sig. 

 
Som tidligere beskrevet står den opererede patient i en meget kompleks situation, som ofte 
opleves kaotisk og stressende.  Men midt i dette finder den enkelte - ofte afhængig af  tidligere 
erfaringer -  forskellige måder at håndtere den vanskelige situation på. Disse mestringsmåder 
vil have betydning for den stomiopereredes evne til at lære og komme videre.   Nogle 
patienter kan reagere med vrede, andre vil distancere sig og føle det vanskeligt at se 
betydningen af at gå ind i læresituationen, men andre ønsker så hurtigt som muligt at opnå 
kontrol (20) (29). I denne søgen efter at opnå kontrol kan nogle kræve megen støtte og hjælp 
fra plejepersonalet, mens andre finder støtte og mestringshjælp blandt de nærmeste pårørende.   
 
Ud over forudsætningerne for at lære, kan der for den stomiopererede være andre 
rammefaktorer, som kan påvirke læringen. Er der f. eks. de rigtige hjælpemidler i forbindelse 
med oplæringen? Er lysforholdene gode?  Er der et rum, hvor patienten  kan stille sine 
spørgsmål og udføre skiftningen, uden at blive "aflyttet" og vurderet af andre?  Er der 
skriftlige rutiner for stomiskiftning, som patienten kan få udleveret og tilstræbe at følge?   
Der skal endvidere være opmærksomhed på sprogbrug, når der gives oplæring. Her tænkes på 
mindst mulig brug af  sprog, som fremmedgør patienten. En speciel udfordring og 
komplicerede rammeforhold kan opleves i situationer med oplæring af patienter med 
fremmedsprog. Er der f. eks. skriftligt informationsmateriale beregnet på fremmedsproglige? 
  
Er der stomibandager, som gør skiftningen mindst mulig kompliceret for den nyopererede?  
Det  bør ikke være således, at der kun findes hjælpemidler, som sygehuset har fået et godt 
tilbud på. Sygeplejersken  har ansvar for at finde den stomibandage, som fungerer optimalt for 
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den enkelte patient.  Hvis dette ikke gøres, kan patienten få et unødigt kompliceret og 
vanskelig liv med stomi, og større problemer med at nå sit optimale egenomsorgsniveau. Set i 
et samfundsøkonomisk lys vil dette også kunne give større udgifter pg.a. hudskader, som 
behøver behandling - måske indlæggelse  - og et unormalt stort forbrug af uegnet stomiudstyr.  
Sygehuse, som står fast på brug af "tilbudsbandager", burde være forpligtet til at have 
stomiklinik og opfølging, således at at utilsigtede problemer kan afværges. 
 
Det at have ansvar for, at den stomiopererede genvinder sine egenomsorgsfærdigheder, er en 
kompleks proces, som kræver meget af plejepersonalet. Egenskaber hos plejepersonalet er 
også vigtige rammefaktorer. En nybegynder vil ikke kunne vurdere den enkelte kliniske 
situation og vil have vanskeligt ved at individualisere plejen, en avanceret nybegynder vil 
kunne klare dette, men ikke have tilstrækkeligt overblik til at kunne foretage en 
helhedsvurdering (38).  
Først når vi står overfor en ”kompetent udøver” eller en "ekspert" (som her vil være en erfaren 
stomisygeplejerske) vil vi have en person, som er tilstrækkelig analytisk til, at hun kan tage 
hensyn til alle de faktorer, som vil påvirke læresituationen. 
 
Det er derfor vigtigt, at det er en sygeplejerske med en stor viden og erfaring, som varetager 
plejen hos disse patienter eller som delegerer ansvar og selv har det overordnede ansvar for at 
oplære andre, hvis hun ikke selv kan varetage plejen. Sygeplejersken skal have kendskab til de 
reaktioner en stomioperation kan betyde, have viden om om eks. bandageringen have erfaring 
med denne patientgruppe og evnen til at  tilpasse oplæringen til den enkeltes udgangspunkt og 
behov. Samtidig skal hun skabe et støtende og accepterende miljø.  
Dette kræver, at hun har evne til at opbygge et tillidsforhold, må kunne lytte, vise respekt, 
formidle viden, give svar, stimulere den andens ressourcer og kunne samarbejde. 
Sygeplejersken må også have evnen til at sætte sig ind i den stomiopereredes situation, være 
empatisk og kunne formidle dette både verbalt og non-verbalt (20).  Sygeplejersken skal i 
kontakten med denne patientgruppe vide, hvad  hun kummunikerer, hvis hun eks. før en 
skiftning gør udstrakt brug af en luftrenser.  Hun skal også have tanke for patientens 
oplevelser, hvis hun under skiftningen rynker ansigt og bryn, fordi stomiens udseeende ikke er 
helt ”normal”. Dette er signaler, som patienten hurtigt tager til sig og kan bl.a. påvirke 
hans/hendes selvbillede.  Empati, fagudvikling og  erfaring i praksis hænger med andre ord 
nøje sammen som grundlag for god kommunikation og en læring, som både skal påvirke 
færdigheder og holdninger. 
 
Andre rammefaktorer med indvirkning på læringen, er den tid  sygeplejersken har til rådighed 
i en travl sygehushverdag.  Forholdene for læring vil være kvalitativt bedre, hvis hun kan give 
sig tid sammen med patienten under oplæringen i bandageskiftning. En stadig afbrydning af 
læresituationen kan gøre patienten utryg og forvirret.    
 
Den tid, patienten ligger på sygehuset, har også betydning for læringen.  Det er til stadighed 
krav om kortere liggetid.  Det er vigtigt at være klar over, at hos en stomiopereret vil læringen 
foregå på tre plan: 
   

- Patienten skal lære de praktiske færdigheder ved skiftningen, 
-  han skal have en vis mængde konkret viden omkring skiftning og det at leve med 

stomi,  
-  men han skal også begynde en følelsesmæssig tilvænning til dette nye (39). 
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Dette er processer, som sjældent følger identiske tidsakser. 
 
De praktiske færdigheder læres af mange først, de vidensmæssige kommer lidt bagefter, og 
det, som tager længst tid, er den følelsesmæssige adaptation. Her er det vigtigt, at 
sygeplejersken motiverer  på de områder, og på de tidspunkter, der er bedst for den enkelte 
patient.  
En patient bør ikke udskrives uden at have fået sig tilegnet de praktiske færdigheder i 
bandageskift lige så snart, det er muligt for ham/hende at forholde sig til det., fået en god 
portion viden samt  startet  en sund psykisk tilnærming til dette nye. Flere undersøgelser viser, 
at den stomiopererede  patient har størst bekymring omkring lækage, at lugte og ønsker en 
praktisk og jordnær oplæring omkring det, at kunne varetage selve skiftningen samt praktisk 
viden omkring kost, samliv etc. (40) (41). 
Denne psykiske tilnærmelse er en proces, som tager tid og vil strække sig over lang tid, dvs 
udover sygehusopholdet. 

 
Selve oplæringen af den stomiopererede patient  bliver ofte præget af en såkalt "learning by 
doing"-proces, hvor der sker en trinvis tilnærmelse frem mod fuld læring.  Konfusius har sagt: 
"Jeg hører og glemmer.  Jeg ser og husker. Jeg gør og forstår."  Sygeplejersken vil i starten af  
læringen være  den aktive formidler, patienten den passive modtager. Underviseren vil udføre 
det meste, mens patienten ser på, stiller spørgsmål og får forklaringer på den måde at det hele 
får mere præg af dialog og demonstration.  
 
 
 
 

 
 
Patienten får gradvis en merforståelse, og kan aktiveres mere, mens sygeplejersken trækker sig 
gradvis tilbage (42). Til slut har hun kun en kontrolfunktion for at kunne se, at resultatet er 
opnået. 
 
Et eksempel på et undervisningsprogram kan være: 
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1-2. postoperative dag: Det gøres klart for patienten, at han har fået stomi, han ser og forstår,            
at posen sidder på maven. 
3. postoperative dag: Sygeplejersken rengør stomien og skifter bandagen. Patienten ser 
stomien for første gang. 
4. postoperative dag: Sygeplejersken rengør stomien og skifter bandagen, men patienten ser 
på og får forklaring. 
5. postoperative dag: Sygeplejersken rengør stomien og skifter bandage. Patienten involveres 
mere og mere og udfører dele af skiftningen. 
6. postoperative dag: Patienten rengør stomien og skifter bandagen men sygeplejersken 
observerer og rådgiver. 
7. postoperative dag: Patienten rengør stomien og skifter bandage. Sygeplejersken observerer 
og svarer på spørgsmål. 
8. postoperative dag: Patienten rengør stomien og skifter bandage selvstændigt. 
 
I denne proces vil den praktiske stomiskiftning først blive udført i sengen, men det er vigtigt, 
at det herefter udføres med patienten i siddende stilling på bad eller toilet. 
 
Parallelt med den praktiske oplæring skal der foregå dialog omkring anden direkte 
information, holdningsbearbejdelse eller tilnærmelse til følelsesmæssige forhold relateret til 
læresituationen. 
   
For at opnå læring benyttes også skriftligt materiale. Dette skal være let forståeligt for 
patienten og svarer til og/eller forstærker den mundtlige information.  Mestrer patienten den 
vanskelige situation ved at bruge fortrængning eller fornægtelse, kan det at kunne øve 
praktiske færdigheder på en stomimodel være nyttigt. At blive fortrolig med den 
stomibandage, som skal bruges, ved at røre, se og øve, er vigtigt (43).  

 
Alt efter de læreforudsætninger, som den enkelte har, og de rammefaktorer, som findes, 
tilpasses undervisningen og udøves individuelt.  Dette er en af årsagerne til, at den tid 
patienterne behøver til indlæggelsen på sygehuset efter operationen, vil variere fra person til 
person.   
Det må hele tiden vurderes, om den valgte fremgangsmåde har ført til det ønskede resultat. 
Gør den ikke det, skal nogle af rammefaktorene eller indholdet i læreprocessen ændres.   
Men opmærksomheden skal også være rettet imod, hvorvidt målet må ændres.   
Som tidligere nævnt, ønsker de fleste at genoprette den egenomsorgsdeficit, som er opstået 
som følge af stomioperationen.  
Der skal ses på de individuelle forskelle, som findes, og der skal sættes realistiske mål. 
I nogle tilfælde vil det bare ikke være muligt for patienten at beherske stomiskiftningen 
selvstændigt. I sådanne situationer må hjemmesygeplejersken eller pårørende indvolveres.  
Det er også vigtigt i denne situation, at give dem den samme oplæring, som patienten har 
gennemgået.  
Speciel opmærksomhed skal her rettes mod, om den pårørende, som overtager ansvaret for 
stomiskiftningen hos en nær pårørende virkelig ønsker dette, eller gør det, fordi de føler, at de 
skal gøre det. Desuden skal det vurderes i hver enkelt situation, om det at overtage ansvaret 
for sådanne intime forhold, kan påvirke relationen mellem de involverede mennesker.  
Eksempelvis kan den stomiopererede mand og partner opleves som et barn for hustruen.  
I sådanne tilfælde er det bedre at få hjemmesygeplejersken til at tage ansvaret for skiftningen. 
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Som tidligere nævnt foregår læringen efter at have fået foretaget stomioperation på tre 
niveauer, patienten skal tilegne sig praktiske færdigheder, have viden og starte en psykisk 
tilpasning. Dette vil variere tidsmæssigt, og det er derfor vigtigt, at patienten gives mulighed 
for ambulant opfølging efter udskrivelsen. På denne måde skabes sikkerhed for, at patienten 
kan beherske den praktiske del af skiftningen, nødvendig information kan repeteres, ny kan 
gives, og patienten kan støttes undervejs i den psykiske tilpasning. Desuden kan generelle 
komplicerende faktorer undgås.   
 
Hudpleje: 
 
En vigtig faktor, som indgår i den første oplæring, er plejen af huden i det parastomale 
område.  Gøres dette ikke omhyggeligt, kan det være en faktor, der skaber mange 
komplikationer og som indvirker direkte på patientens mulighed for at varetage egenomsorg. 
Hudproblemer er samtidig et ikke sjældent problem senere i rehabiliteringen hos denne 
patientgruppe. Det er derfor vigtigt, at patienten fra starten får en grundig viden for at kunne 
forebygge senkomplikationer. Vi har valgt, at beskæftige os med oplæring i hudpleje i den 
anden postoperative standard. 
 
Undersøgelser - foretaget bl.a. i Sverige -  viser, at der forekommer både hudskader og 
hudsygdomme hos stomioperrerede. F. eks. viste en undersøgelse af 40 patienter med 
kolostomi viste forekomst af hudproblemer i 6 tilfælde (44). Et andet studie viser at ud af 130 
patienter med ileostomi havde 26 patienter hudhudproblemer af varierende art, og hudsygdom 
var årsagen hos 3 af disse patienter (45). 
 
Problemer med huden er et relativt almindeligt fænomen hos normalbefolkningen. I Norge er 
årsagen hos ca.15% af de, som søger læge, en eller anden form for hudsygdom. 
Hudsygdomme kan skyldes forskellige årsager, men opstår som regel på grund af ydre 
påvirkninger, genetiske faktorer eller som konsekvens af en anden sygdom. Allergi  er et 
tiltagende problem.  Atopisk eksem og psoriasis, som forekommer hos en vis procentdel af 
befolkningen, er problemer, som kan give anledning til ekstra opmærksomhed omkring den 
stomiopererede. 
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Stomipatienten kan altså få hudproblemer af almen karakter, men der findes også specifikke 
peristomale hudskader. Hudirritationer kan have flere årsager, og inddeles i 3 grupper:  
 
Allergisk kontakteksem, irritativ kontakteksem (ikke allergisk) og hudsygdom.  
 
Allergisk kontakteksem skyldes, at huden reagerer på et specifikt emne, som patienten bruger 
-  og kan forekomme -  men allergi forårsaget af stomibandagen er i dag et særsyn. Der kan 
foretages enkle præoperative allergitests ved at sætte stykker af stomibandagen på  patientens 
underarm præoperativt. Dette gøres nogle steder og kan give en ide om visse produkter bør 
fravælges. Imidlertid kan værdien af disse tests diskuteres, og en helt korrekt test opnås kun 
ved lappetest udført af en dermatolog. 
  
Kontakteksem (ikke allergisk) er en irritation, der skyldes en direkte kemisk, toxisk, eller 
mekanisk påvirkning af huden. Lækage af tarmindhold eller urin er den almindeligste årsag.  
Tyndtarmsindhold er enzymrigt og derfor meget hudirriterende. Det samme gælder alkalisk 
urin. Sæberester og løsningsmidler kan ligeledes skade huden, og derfor er efterskylning med 
vand vigtigt.  
 
Bandagerelaterede hudskader kan opstå på grund af forkert bandageringsteknik og/eller 
uhensigtsmæssig bandage.  
 
Både stripping (skade på hornlagret) og folliculitis (betændelse i hårsækkene) skyldes 
uforsigtig håndtering af huden i forbindelse med skiftning af bandagen (mekanisk irritation).  
 
Urostomipatientens peristomale hud kan rammes af en pseudoverucøs reaktion - en speciel 
hudirritation, der opstår i forbindelse med urinlækage (32). 
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Bakterieinfektion i huden med ex. Staf. aureus, eller gærsvamp - candida albicans - kan 
yderligere komplicere en hudskade. Hudinfektion på grund af bakterier eller svamp 
forudsætter, at huden er skadet, og et fugtigt miljø bidrager til, at skaden forværres. 
 
Folliculitis kan være en følge af stripping, idet håret er rykket ud i forbindelse med 
aftagningen af bandagen, eller det kan skyldes for voldsom fjernelse (rasering) af hårvæksten 
under klæbefladen.  
 
Mere usædvanlige peristomale komplikationer er pyoderma gangrænosum, som associeres til 
inflammatorisk tarmsygdom og tilstanden Caput Medusa, som ses sekundært til forhøjet vena 
porta tryk (46). 
 
Hudproblemer kan også være stomirelaterede. En fejlplaceret eller fejlkonstrueret stomi kan 
give anledning til store bandageringsproblemer med lækage og hudskader (33) (34). 
 
Det er med basis i alle alle de potentielle hudskader, at omhyggelig hudpleje er en særdeles 
vigtig faktor i læringen for patienten. Hudplejen omfatter ikke kun selve rengøring og pleje af 
huden, men også korrekt aftagning og påsætning af plade/pose og korrekt valg af 
hjælpemiddel/stomibandage. 
 
 
Generelt: 
Man kan stille spørsmålet om disse standarder er repræsentative for hele Norden. Da Finland, 
Island, Færøerne og Grønland ikke har deltaget i gruppen og heller ikke formelt har givet  
tilslutning til de vurderinger og afgørelser, som er taget,  kan dette ikke påstås. Deltagerne i 
gruppen har alligevel så stor kontaktflade dels gennem det daglige kliniske arbejde, dels fra 
kongresser verden over, at vi vil påstå, at standarden indeholder principper, som der er stor 
enighed om rundt i verden.  Desuden falder standarderne sammen med meninger og 
opfattelser publiceret i diverse artikler (Se litteraturliste). 
 
Vi har ikke specifikt redegjort for vort menneskesyn. Dette er bevidst udeladt, idet vi alle er 
sygeplejersker med en fælles basis. Vi mener, at hvis vi skal præcisere vort menneskesyn i 
denne publication, så må vi også gå ind og præcisere andre grundlæggende principper i vort 
sygeplejefundament. Det bliver for omfattende. Men vi er bevidste om, at samtidig med at vi 
har valgt en sygeplejeteori, har vi også givet vores samtykke til denne teoretikers 
menneskesyn. 
 
I opgaven har vi i begrænset udstrækning uddybet, hvad de plejemæssige forhold betyder i 
relation  til den kulturelle og eksistentielle dimension. Udover visse religioners syn på, hvad 
der er rent og urent, vil yderligere betragtninger kunne ende i spidsfindigheder, som kun 
meget få vil møde i deres praktiske hverdag. Vi har ikke et klart overblik over alle disse 
konsekvenser og har derfor kun valgt at nævne, at det at få stomi kan idvirke på disse forhold 
uden at uddybe eller specificere emnet nærmere. Selvfølgelig kan dette være uheldigt, 
eftersom vi i alle landene ser flere og flere patienter fra andre kulturer og med andre religiøse 
baggrunde, end de i øjeblikket kendte.  
 
På mange afdelinger kan flere forhold gøre det umuligt at få opfyldt standarderne 100%. 
Vi vil derfor til sidst referere fra DySSSY: 
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"Standarder som formuleres enligt DySSSy-metoden blir konkrete og praktiskt anvendbara 
gjennom att tonvikten läggs på det som er realistiskt och inte på det absolut ideala.  Med andra 
ord är det som man föresatt sig möjligt att uppnå.  Samtidig är det viktig att inte slå seg till ro 
utan sträva efter gradvis förbätring.  Utmärkande för metoden är ju att den är dynamisk,  När 
det uppsatte målet är nått kan ribban sätts høgre" (8). 
 

9.0. Konklusion 

 
Vi har benyttet DySSSy metoden og formuleret to kvalitetsmål  i forbindelse med  
postoperativ stomipleje. Disse omhandler undervisning og oplæring i henholdsvis 
bandageskiftning af stomi og hudpleje. 
Ifølge Orems teori om egenomsorg og egenomsorgskapacitet er det vigtigt, at undervisnings-
situationen tilpasses patientens forudsætninger og på den måde stimulerer hans/hendes egne 
ressourcer og muligheder. 
 
For at opnå gode relationer og give patienten mulighed for fri og åben kommunikation er det 
vigtigt lige fra starten at skabe god kontakt med patienten.  Kommunikation og empati er 
grundlæggende faktorer i samarbejdet mellem patient og sygeplejerske. 
 
Et kirurgisk indgreb, som medfører anlæggelse af stomi forandrer patientens liv på mange 
måder.  Ved tab af en kropsfunktion eller kropsdel påvirkes blandt andet patientens 
selvbillede. Dette kan medføre, at patienten reagerer emotionelt  med at distancere sig fra 
situationen. Dette kan virke negativt på nogle patienters mulighed for at lære, dvs forstå 
information, undervisning og træning. Andre patienter kan reagere på en måde, hvor de 
snarest mulig ønsker opnåelse af kontrol. 
 
Oplæringsprocessen er ifølge Hiim og Hippe, en proces som påvirkes af mange forskellige 
faktorer. Disse kan være egenskaber ved patienten, sygeplejersken, omgivelserne, den 
oplæringsmetode, der  benyttes eller dennes indhold.   
For den nyopererede patient bør undervisning og træning gøres så enkelt og ukompliceret som 
muligt. Viden om bandageskiftning og korrekt hudpleje er en forudsætning for at undgå 
problemer i det videre forløb.  Hudproblemer er et relativt sædvanligt fænomen i 
normalbefolkningen.  Den stomiopererede kan derfor få/have mere almene hudproblemer, 
men hertil også problemer med specifikke peristomale hudskader.  
 
Patienten behøver hjælp for at kunne imødegå nye krav, som stilles. Dette kan f.eks. være 
støtte fra stomisygeplejersken, information, oplæring, en veltilpasset stomibandasje m.m.  
Patientens oplevelse af succes, opnåelse af en stabil situation og være i stand til at mestre 
stress i forskellige situationer kan beskrives i ord som tilpasning eller gode 
mestringsstrategier. Det, at søge støtte fra andre mennesker, er et eksempel på en god 
mestringstrategi. 
 
Kvalitetssikringsarbejdet udgår altid fra patientens situation og behov.  Derfor er det vigtigste 
formål med standarderne, at patienten får den bedst mulige pleje.  Det skal samtidig være 
muligt at kunne måle den pleje, patienten har fået.  Patienten bør selv involveres så meget som 
mulig i kvalitetsarbejdet, og hans/hendes erfaringer skal tages med i vurderingen. 
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For at kunne indføre og anvende standarden på afdelingen, er det vigtigt at planlægge og 
forberede implementeringen godt. Dette gøres ved først at gennemgå standarderne teoretisk, 
således at alle involverede parter kender dem, er indforstået med dem og føler et medansvar i 
opstarten af kvalitetssikringsarbejdet på afdelingen.  Herefter er det hensiktsmæssigt at starte 
arbejdet med et par patienter i et pilotstudie. 
 
Når standarderne er indført på en afdeling bliver næste skridt at evaluere resultatet.  I DySSSy 
materialet findes specielt udarbejdede formularer til måling med dataindsamling og 
resultatvurdering . 
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11.0. Bilag 
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Standard reference nr.:  Nordisk Stomisamarbejde SND:03 Standarden iværksættes: 
Hovedemne:                    Postopr. Stomipleje Standarden opnås inden: 
Underemne:                    Stomibandagering Standarden skal revideres: 
Målgruppe:  Voksne pt. > 16 år, som har gennomgået stomioperation Underskrift oversygepl./afd.spl.: 
Klinisk afd./enhed: Underskrift vejleder: 
 Dato: 201298 

 Kvalitetsmål: Alle stomiopererede med fysiske og psykiske forutsætninger skal, under indlæggelsen, modtage undervisning og træning, således at de er i  
                         stand til at mestre skiftning af bandagen. 
Strukturkriterier: Prosesskriterier: Resultatkriterier: 
S1 
 
 
S2 
 
 
 
S3 
 
 
 
 
S4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 
 
 
S6 
 
S7 
 

Det forefindes datasindsamling om pt’s fysiske, psykiske, 
sociale, eksistensielle og kulturelle dimension 
 
Stomispl./spl. med høj kompetence og ájourført viden, praktisk 
og teoretisk, incl. viden om stomibandagering og  pædagogiske 
principper. 
 
Det finnes patientrettet skriftligt informationsmateriale og evt. 
videofilm, som i tekst og billeder gennemgår stomibandagering 
samt skriftligt godkendte retningslinjer for dette. 
 
 
Det forefindes patientrettet undervisningsprogram om 
stomibandagering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det forefindes forskellige typer stomibandager. 
 
 
Plejeplaner er tilgængelig. 
 
Det forefindes egnet rum med gode lysforhold, vand, toilett, 
vægspejl, håndspejl, god plads, briks, stol, bord til fremlægning 
af udstyr, affaldspose, låsbar dør.                                                                         

P1 
 
 
P2 
 
 
 
P3 
 
 
 
 
P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P5 
 
 
P6 
 
 
 

Stomispl./spl vurderer data og bruger disse som basis for 
undervisning  af patienten. 
 
Stomispl./spl. anvender relevante pædagogiske principper i 
undervisningen om stomibandagering. 
 
 
Stomispl./spl formidler skriftlig information om 
stomibandagering,  gennemgår  materialet mundtligt  og giver 
pt. mulighed for fri og åben kommunikation. 
 
 
Stomispl./spl. forklarer stomibandagens brug og funktion og 
giver trinvis undervisning efter følgende principper: 
-udfører bandageskift og underviser samtidig pt. 
-observerer om pt. mestrer bandageskift 
-giver, parallelt med træningen i bandageskift, information og 
sikrer sig gennem dialog, at pt. gradvis forstår. 
 
 
 
 
 
 
Stomispl/spl. udvælger og tilpasser en egnet stomibandage 
sammen med pt. 
 
Stomispl./spl.  dokumenterer fortløbende i  plejeplanen                                                 

R1 
 
 
R2 
 
 
 
R3 
 
 
 
 
R4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R5 
 
 
R6 

Pt har fået individuelt tilpasset information 
 
 
Pt. kan redegøre for principperne i forbindelse med 
stomibandagering. 
 
 
Pt. giver udtryk for. at han har forstået informationen, ser 
betydningen af at mestre stomibandageringen selv,  har fået tid 
og mulighed for at udtrykke egne tanker og fået spørgsmål 
besvaret. 
 
Pt. giver udtryk for, at han har forstået brugen af stomibandagen 
og dens funktion og kan praktisk udføre skift af stomibandagen, 
hvilket indebærer at pt: 
  -fremstiller  de/t nødvendige hjælpemidler/udstyr 
  -aftager den brugte stomibandage  
  -lægger den brugte stomibandage  i affaldsposen 
  -rengør og tørrer den peristomale hud 
  -tilpasser hullet i stomibandagen efter mål 
  -påsætter ny stomibandage 
  -fjerner affald 
  -udfører håndhygiene som ved vanlig toiletbesøg  
 
Hvis ikke pt. selv mestrer bandageskift skal  stedfortrædende 
person have modtaget oplæring. 
 
Pt  har fået en veltilpasset stomibandage. Pt.giver udtryk for, at 
han accepterer valget. 
 
Undervisning, træningsforløb samt resultatet af dette er 
dokumenteret i plejeplanen. 

 
 
 
 
Standard reference nr.: Nordisk Stomisamarbejde SND:04 Standarden iværksættes: 
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Hovedemne:                    Postopr. Stomipleje Standarden opnås inden: 
Underemne:                    Hudpleje Standarden skal revideres: 
Målgruppe: Voksne pt. >16 år, som har gennemgået stomioperation Underskrift oversygepl./afd.spl.: 
Klinisk afd./enhed: Underskrift vejleder: 
 Dato:201298 

Kvalitetsmål: Alle stomiopererede med fysiske og psykiske forutsætninger skal, under indlæggelsen, have modtaget undervisning og træning  
i peristomal hudpleje for at  kunne forebygge hudskader. 
 

Strukturkriterier: Proceskriterier: Resultatkriterier: 
S1 
 
 
S2 
 
 
 
S3 
 
 
 
S4 
 
 
 
S5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S6 
 
 
S7 
 
 
S8 
 
S9 
 
 

Det forefindes dataindsamling  om pt’s fysiske, psykiske, 
sociale, eksistensielle og kulturelle dimension. 
 
Stomisygeplejersken(stomispl.)/sygeplejersken(spl.) har høj 
kompetence og ájourført viden, praktisk og teoretisk, incl.  
viden om hudpleje og pædagogiske principper. 
 
Stomispl./spl.)har viden om symptomer på allergi og 
hudsygdomme og har mulighed for at henvise til hudlæge 
 
 
Det findes patientrettet skriftlig information og evt. videofilm 
som i tekst og billeder viser peristomal hudpleje samt 
godkendte skriftlige retningslinjer for hudpleje. 
 
Det findes patientrettet undervisningsprogram i hudpleje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det forefindes forskellige stomibandagetyper. 
 
 
Det finnes relevante hudpleieprodukter 
 
 
Det forefindes tilgængelig plejeplan 
 
Det forefindes egnet rum med: vand, toilet, god plads, god 
belysning, stort vægspejl, håndspejl, briks, bord til 
fremlæggelse af udstyr, stol, affaldsbøtte og låsbar dør.                                                                   

P1 
 
 
P2 
 
 
 
P3 
 
 
 
P4 
 
 
 
P5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P6 
 
 
P7 
 
 
P8 

Stomispl/spl vurderer pt. data og bruger disse som grundlag 
for undervisning i hudpleje. 
 
Stomispl/spl. underviser pt. i peristomal hudpleje. 
 
 
 
Stomispl./spl. vurderer pt’s hudstatus og henviser evt. pt. med 
allergi eller anden hudsygdom til hudspecialist. 
 
 
Stomispl/spl. giver pt. informationsmateriale om hudpleje og 
gennemgår materialet mundtlig. 
 
 
Stomispl/spl. –udfører hudplejen ,  
                       -underviser pt og  
                       -observerer at pt. kan udføre god hudpleje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stomispl/spl vurderer pt’s hudstatus ved hvert bandageskift, 
og udvælger den bedst egnede stomibandage sammen med pt. 
 
Stomispl/spl. informerer om evt. brug af  hudplejeprodukter 
 
 
Stomispl/spl. dokumenterer fortløbende i  plejeplanen.                                                                          

R1 
 
 
R2 
 
 
 
R3 
 
 
 
R4 
 
 
 
R5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R6 
 
 
R7 
 
 
R8 

Pt. har modtaget  individuelt tilpasset information om huden. 
 
Pt. har forstået og kan redegøre for princippene i hudpleje. 
 
 
 
Pt. kender sin hudstatus 
 
 
 
Pt. giver udtryk for,  at han forstår informationen 
 
 
 
Pt. kan  behandle huden skånsomt og forebygge hudskade 
ved  at: 
-skånsomt fjerne stomibandagen 
-rengøre og tørre den  peristomal  hud 
-fjerne evt. peristomal  hårvækst 
-tilpasse hullet i stomibandagen korrekt i forhold til  
 stomien 
-påsætte stomibandagen korrekt 
Stedfortrædende person har fått oplæring og træning hvis 
ikke pt. selv  er i stand til at udføre plejen. 
 
Pt. har fået en veltilpasset stomibandage, som ikke forårsager  
hudskader. 
 
Pt. giver udtryk for at kende til evt.  brug af   
hudplejeprodukter 
 
Pt’s. hudstatus, undervisning, træningsforløb og resultatet af 
dette  er dokumenteret i plejeplanen.                                                                   

 


