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Til vore læsere 
 
 
 
 
 
 
Dette er det første produktt fra Nordisk stomisamarbeid.  Arbejdet med de præoperative 
standarder har taget tid, men vi håber stomisygeplejersker finder dem anvendelige og 
medindrager dem i det daglige arbejde. 
Vi er meget interesserede i at få tilbagemeldinger på standarderne – uanset om det er ros eller 
ris.  Vi ønsker også at høre om standarderne bliver brugt i enten rendyrket form eller som 
grundlag for lokale standarder. 
Send evt kommentarer til:   
 
 
 • Faglig sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med 

stomi.(FS22)  i Danmark. 
 Lena Thomsen, Vensyssel sygeplejeskole 
 Kirsten Bach, Horsens sygehus 
 Alice Nielsen, Sygeplejeskolen Ringsted 
 
  
 • Sykepleiere i Stomiomsorg (SIS) i Norge  
 
 
 • Stomisektionen innom Riksföreningen for sjuksköterskor innom kirurgisk och medisinsk 

vård (Rf  KoM) i Sverige. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nordisk stomisamarbeid 

 
Foråret 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
 

1.0. Sammendrag 4  
2.0. Indledning 4   
3.0. Baggrund og præsentation 4 
          3.1. Præsentation af gruppen og baggrunden for samarbejdet 4  
          3.2. Målgruppe 5  
          3.3. Hvorfor kvalitetssikring? 5  
4.0. Problemstilling og mål: 6  
          4.1.  Problem 6  
          4.2.  Mål 6  
5.0. Metode og teoretisk reference 6  
          5.1. Begrundelse for valg af  metode og teoretisk referenceramme 6  
                     5.1.1.  Hvorfor kvalitetsikringsmetoden Dysssy? 6  
                     5.1.2.  Hvorfor Dorothea Orems teori ? 7  
          5.2. Præsentation af metode og teoretisk reference 7  
                     5.2.1. Dysssy, en metode for kvalitetssikring i plejen. 7  
                     5.2.2. Præsentation af centrale dele af Dorothea Orems teori. 9  
6.0. Resultat 12  
          6.1. Standardformuleringerne 12  
          6.2. Begrundelse  for valget af standardformulering 13  
                     6.2.1. Information 13  
                     6.2.2. Stomimarkering 14  
          6.3. Afgrænsning af patientgruppen 14  
          6.4. Præsentation af standarderne 15   
                     6.4.1. Præoperativ information 15  
                     6.4.2. Præoperativ stomimarkering 16  
7.0. Diskussion 17  
8.0. Konklusition 20   
9.0. Litteraturliste 22  
10.0 Bilag 24  
          Bilag 1 25  
          Bilag 2 26  
          Bilag 3 27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

1.0. SAMMENDRAG:  
 
Et nordisk samarbejde er  iværksat for at se på muligheden for at højne kvaliteten af plejen, 
samt få et mere ensartet plejetilbud i Norden til patienter der skal gennemgå en 
stomioperation.   
 
Samarbejdet har resulteret i  to præoperative standarder.  Den ene  omhandler  den 
præoperative information og den anden omhandler præoperativ stomimarkering.   
 
Under udarbejdelsen af standardene er metodikken i Dynamic Standard Setting System 
(DySSSy) blevet anvendt.  Som teoretisk basis er Orems teori benyttet.    
 
De to standarder lyder: 
 ••••     Patienten skal være velinformeret om sin  sygdom, have viden om og have forstået hvad 

stomioperationen indebærer. 

••••    Alle patienter skal have markeret  stomistedet. 
Der er udarbejdet kriterier til de to standarder. 
 
Standarderne er vejledende og vi håber  de for det første, vil blive brugt til at evaluere 
nuværende plejetilbud og for det andet, som rettesnor for ændringer der bør foretages i  den 
præoperative pleje.   
 
Vi vil foranledige en evaluering af standarderne og fortsætte med at udarbejde postoperative 
standarder.  
 

2.0. INDLEDNING: 
 
I forbindelse med en verdenskongres for stomiterapeuter arrangeret af World Council of 
Enterostomal Therapists, an association of nurses (WCET),  blev der indledt et nordisk 
samarbejde indenfor stomiplejen. Her  blev det besluttet at udarbejde fælles standarder for 
stomipleje i Norden.  Udgangspunktet for  beslutningen var WCET's  "Philosophy" (WCET 
1994).  I denne lægges der vægt på den stomiopereredes ret til god pleje, samt behovet for 
ekspertise indenfor området og tilgængelig uddannelsesprogram for sygeplejersker. 
Der blev videre bestemt at to personer, som sad i bestyrelsen i de respektive landes 
organisationer for  stomiterapeuter/sygeplejersker, sammen skulle udgøre en arbejdsgruppe.   
Finland og Island afstod fra deltagelse i gruppen p.g.a. sprogproblemer. 

 

3.0. BAGGRUND OG PRÆSENTATION: 

 3.1. PRÆSENTATION AF GRUPPEN OG BAGGRUNDEN FOR SAMARBEJDET: 

 
Arbejdsgruppen i Nordisk stomisamarbejde består af tilsammen seks personer fra 
Danmark,  Norge og Sverige.  Hvert medlem repræsenterer sit lands bestyrelse, Faglig 
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sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med stomi.(FS22) 
tilknyttet Dansk  Sygeplejeråd (DSR), Sykepleiere i Stomiomsorg (SIS) i Norge og 
Stomisektionen innom Riksföreningen for sjuksköterskor innom kirurgisk och 
medisinsk vård (Rf  KoM) tilknyttet Svenska hälso-och sjukvårdens 
tjänstemannaforbund (Vårdforbundet SHSTF). Valg af nye repræsentanter til de 
respektive landsbestyrelser,  har medført at nogle medlemmer i arbejdsgruppen er 
blevet udskiftet  undervejs.  Samtidig med at dette har tilført gruppen nye ideer, har det 
også forsinket arbejdet noget.  Samtlige sygeplejersker har specialiseret sig  i  stomipleje 
og har stor interesse for at udvikle og højne kvaliteten på den pleje stomiopererede får. 

 
Under diskussionerne i forbindelse med Verdenskongressen, indså vi, at der i de 
nordiske landene var  meget der var ens i udførelsen af pleje og rehabilitering af 
stomiopererede.   Årsagen til dette kan være at vi over lang tid har haft fælles kulturelle  
traditioner og store sproglige ligheder.  Dessuden har uddannelse i "Stomivård och 
Rehabilitering" (Stomisygeplejerskeuddannelsen) været gennemført ved Gøteborgs 
universitet/Sahlgrenska sjukhuset - Sverige, og været fælles for de nordiske lande. Den 
udvikling som samfundsmæssigt har været i alle tre lande  medfører, at der stilles store 
krav til bedre struktur af plejetilbudene.  Patienternes ret til god pleje og 
sygeplejerskernes pligt til at dokumentere er for eksempel lovfæstet i Sverige. 

 (SFS 1982:763,  SOSFS 1992:10, SOSFS 1993:9) 
 
 I de nordiske lande stilles krav til sundhedspersonalets kompetence.f.eks. som det 
 fremkommer  i følgende udsagn fra Sverige:  
  "För at kunne bedöma vad som i den enskilda situastionen är god omvårdnad  

    krävs relevantakunskaper från olika områden, i natur-, samhälls- og beteende- 

    vetenskap samt humaniora. Almen  omvårnadutförsav all personal i hälso och  

    sjukvård. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetense"      
            (SOSFS 1993:17 s.2) 
 
 Men erfaringsmæssigt er stomiplejen til trods for krav som dette, af varierende kvalitet i 
 Norden. 
 
 Det virker derfor rigtigt og nyttigt, at kunne fortsætte erfaringsudvekslingen mellem 
 landene  gennem et fælles arbejde for udvikling og kvalitetsforbedring af stomipleje og 
 rehabilitering.  For på nogen måde at  kunne sikre kvaliteten på plejen til stomiopererede  
 besluttede vi os for at se på muligheden for udarbejdelse af en fælles standard for 
 stomipleje som sygeplejersker i Norden kan bruge som vejledning og retningslinie i det 
 daglige arbejde.  
 

 3.2. MÅLGRUPPE: 
 Målgruppen er sygeplejersker, eftersom de udgør den faggruppe som på forskellige 
 afdelinger har ansvaret for patientens pleje. 
 

 3.3. HVORFOR KVALITETSSIKRING? 

 
 Et velfungerende kvalitetsikringsprogram giver effekt på tre niveauer: for patienten, 
 personalet og organisationen.   
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 For patienten:  ved fortløbende vurdering og dokumentation af plejerelaterede spørsmål. 
 På denne måde kan fejl og mangler elimineres og patientens sikkerhed og velbefindende 
 øges.  Dokumentation er en forudsætning for kvalitetsikringsarbejdet. 
 For personalet: gennem øget engagement og samarbejde i bestræbelsen efter at forbedre 
 plejekvaliteten.  Dette giver større fagkundskab, samhørrighedsfølelse og 
 arbejdstilfredshed. 

For organisationen: fordi ujævn og  dårlig kvalitet er dyrt og ved kvalitetsforbedring 
kan store besparelser opnås. Dels  fordi man bliver  fejl kvit som giver unødige udgifter, 
dels fordi personalets effektivitet og kompetance øges. (Uden 1994) 

 

4.0. PROBLEMSTILLING OG MÅL:  

 4.1.  PROBLEM: 

 Kvaliteten på  stomiplejen i Norden kan variere mellem forskellige plejeinstitutioner, 
 afsnit og mellem forskellige afdelinger  og vagtskift.    
 
 Nedskæringer og stramninger i  sundhedsvæsenet gør det vanskeligere at give en god 
 pleje. 
    

 4.2. MÅL: 

 
Målet er at den enkelte stomiopererede får en pleje af høj kvalitet, at stomiplejen 
udføres professionelt på et højt kvalitetsniveau. 

 

5.0. METODE OG TEORETISK REFERENCE:  

 5.1. BEGRUNDELSE FOR VALG AF  METODE OG TEORETISK            
        REFERENCERAMME:  

  5.1.1.  Hvorfor kvalitetsikringsmetoden DySSSy? 
  

Dynamic Standard Setting System (DySSSy) er udviklet ved Royal College of 
Nursing (RCN) i England under ledelse af dr. Alison Kitson. (Kitson 1989)  
DySSSy bygger på flere videnskabelige teorier (Bl.a. A. Donabedian og N. Lang), 
men DySSSy bygger også på praktisk erfaring og kudnskab fra plejen.  Metoden 
er afprøvet i praksis af flere grupper sygeplejersker i England. (RCN 1990) 

   
  Sygeplejeforeningerne i Norden har oversat dr. Alison Kitsons     
  kvalitetsikringsmodel, og kaldt den  DySSSy. (SSF 1991, NSF 1990)  Denne viser 
  på en enkel og letfattelig måde hvordan det lader sig gøre at beskrive, måle,   
  vurdere for herved at kunne forbedre omsorgen. 
  Til samtlige tre trin findes skema for dokumentation, se bilag 1.  
 
  Vi har valgt at bruge DySSSy fordi modellen allerede er introduceret, bruges i   
  Norden og er kendt blandt mange sygeplejersker.  Flere har selv arbejdet efter  
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  modellen. Sygeplejerskefaget kræver  at sygeplejersken arbejder med udvikling af  
  plejen.  DySSSy kan bruges som et instrument til lettere at kunne vurdere og  
  dokumentere resultatet af udført arbejde.  DySSSy er en dynamisk metode som  
  indebærer at kvalitetsforbedring  bliver en kontinuerlig proces. 
 

  5.1.2. Hvorfor Dorothea Orems teori ? 

 
  Som referenceramme har vi valgt at bruge dele af Dorothea Orem´s teori om  
  sygepleje, specielt de dele som omhandler egenomsorg og egenomsorgssvigt. 
  De stomiopererede er, for de flestes vedkommende, i en kortere eller længere  
  periode udsat for, ikke at kunne klare enkelte af de funktioner de hidtil har   
  mestret. Der opstår med andre ord et egenomsorgssvigt som kan defineres   
  som et misforhold mellem personens egenomsorgskapacitet og     
  vedkommendes terapeutiske egenomsorgskrav (Kirkevold 1994).  
 

Det terapeutiske egenomsorgskrav hos stomiopererede, vil for en stor del handle 
om behovet for assistance fra velkvalifiscerede sygeplejersker. Sygeplejersken 
skal blandt andet have kundskaber om og kunne afdække stomioperationens 
konsekvenser for den enkelte.  

 
  På denne måde kan komplikationer reduceres eller helt forhindres i at opstå   
  For eksempel kan markering af stomisted præoperativt  forhindre hud-og   
  lækageproblemer postoperativt.  
  Patienten skal tilbydes undervisning, som sikrer at han/hun selv kan    
  udføre stomiplejen og blive i stand til at kunne tackle eventuelle potentielle   
  problemer i denne forbindelse.  
 
  Den stomiopererede har i høj grad brug for at lære egenomsorg på helt  
  specifikke områder.  For eksempel  hudpleje, bandagering, kost, irrigation.  
 
  Hensigten med hjælpen og assistancen (sygeplejen) er at nå frem til bedre   
  egenomsorgskapacitet, sådan at han/hun igen kan få overskud i forhold til sine  
  terapeutiske egenomsorgskrav. 
 
  

 5.2. PRÆSENTATION AF METODE OG TEORETISK REFERENCE: 

   5.2.1. DySSSy, en metode for kvalitetssikring i plejen.  

 
  Arbejdsmåden i DySSSy minder om sygeplejeprocessens forskellige faser  
  Vurdering planlægning, gennemførelse og evaluering.   
 
  Kvalitetssikringscirkelen (Kitson 1989) består af tre hoveddele: den    
  beskrivende fase, den vurderende fase, og  handlingsfasen, se bilag 2. 
 
  Den beskrivende fase er den første i cirklen og her vælges emner, delemner, 
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   patientgrupper og man bestemmer sig for kvalitetsmål.  I vurderingsfasen   
  samles information, udvikles måleinstrumenter og her foregår også evalueringen  
  af resultatet.  I handlingsfasen udarbejdes og gennemføres en handlingsplan.   
  Her blir fejl og fejlbedømmelser  rettet på og en ny evaluering gøres af nye   
  resultater. 
 

Gennem DySSSy gives der mulighed for at få beskrevet mere ensartede 
kvalitetsmål.Man formulerer skriftligt hvordan man vil udføre sit arbejde.  Man 
ser på problemet og analyserer, hvordan man på bedst mulig måde kan komme 
frem  til det man vil opnå.  De mål og kriterier som sættes op må være forenlige 
med de overordnede mål for institutionen. 

 
  Det overordnede mål for kvalitetssikring omfatter: 
            "-at sikre patienten en adækvat og god pleje 

              -at opdage fejl og mangler i plejen 

     -at minimere komplikationer og bivirkninger 

     -at forebygge overforbrug og se til at nødvendig service gives på det   

     rigtige  tidspunkt og på en effektiv måde." (SPRI 1990: 287 s.17) 
 
  Kvalitetsforbedring forudsætter en målbeskrivelse, en systematisk analyse af ens  
  eget arbejde og en kontinuerlig opfølgning og vurdering. Ved hjælp af    
  Kvalitetsikringscirkelen kan man afgøre hvordan noget burde blive,  og   
  sammenligne dette med hvordan det er i virkeligheden, identificere mangler og  
  iværksatte tiltag.   
 
  Der findes mange grunde til at forbedre kvaliteten af plejen: 
  -Samfundet vurderer det sådan at man er forpligtiget til at give patienten en god  
   pleje. 
  -Der findes politiske og samfundsøkonomiske krav om at patienten skal    
    modtage en god pleje som er omkostningseffektiv og ressurcudnyttende. 
  -Der findes fagkrav. Som sygeplejerske og udøver af omsorgen må man  
   aktivt  arbejde for at skabe høj kvalitet i plejen og have kundskab om hvordan  
    plejekvaliteten kan vurderes og bedømmes.  Kundskab om og tilgang til     
    aktuelle forskningsresultater  kan bidrage til at resultaterne bliver  til at stole på. 
  -Der findes personlige årsager. At udøvere af plejefaget laver et godt stykke   
   arbejde  kommer ikke kun patienten til gode men giver også udøveren personlig  
   tilfredshed. 
  Arbejdet med kvalitetssikring har altid som mål at patienten skal få den bedst  
  mulige pleje, med udgangspunkt i egne behov.  Patienten skal hele tiden tage del  i 
  og medvirke ved beslutninger som gælder egen pleje og hans vurderinger må være 
  den bedste rettesnor for kvalitetssikring. (SPRI 1987:230) 
  
  Der findes forskellige metoder til bedømmelse af omsorgskvaliteten.  Det som er  
  ens for samtlige metoder er opbygningen som en cyklisk vurderingsproses. 
  DySSSy er opbygget som en typisk kvalitetsikringscirkel med den beskrivende  
  fase,  vurderingsfase og handlingsfase. Når en standardformulering og kriterier   
  præsiceres, skal disse altid have et specifikt område af plejen som udgangspunkt. 
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  Standardens overordnede mål præsiceres gennem en standardformulering.    
  Standardformuleringen ligger til grund for de kriterier som er væsentlige for at  
  opnå  standarden. 
 
  Kriterier er målbare egenskaber som giver information om hvordan man opnår  
  standarden. Tre typer kriterier skal formuleres: struktur-, proces- og    
  resultatkriterier. 
   
  Strukturkriterierne beskriver hvilke ressurcer og indsatser som er nødvendig for at 
  oppnå et angivet kvalitetsniveau, for eksempel personale, hjælpemidler,   
  retningslinjer og  bestemmelser. 
 
  Proceskriterierne angiver hvilke tiltag der må iværksættes og handlinger   
  der må udføres, for eksempel oplæring af patient og pårørende, metoder for og  
  indformationsformidling. 
 
  Resultatkriterierne beskriver hvilke resultater som forventes af plejen når det  
  gælder patientens reaktioner, respons, tilfredshed, kundskabsniveau og   
  sundhedsestatus. 
 
  Det er vigtigt at alle væsentlige kriterier tages med.  Kriterierne er de afgørende og 
  aktive dele i standarden. De skal være relevante, opnåelige, målbare, forståelige og 
  tydelige.   
  I arbejdet med standardene er det viktigt at opgive hvornår den skal være klar til at 
  blive  gennemført og hvornår den skal evalueres.  Ved at fastsætte datoer gives  
  dynamik til metoden. En tidsplan giver støtte i planlægningen og opfølgningen og  
  standarden kan ikke bare lægges til side. 
 
  En standard skal bestå af tiltag til forbedring af plejen.  Tiltagene skal bassere sig  
  på resultater af evalueringer og standarden skal være rettet mod patienten og sikre  
  en god kvalitet på plejen. 
   

  5.2.2. Præsentation af centrale dele af Dorothea Orems teori. 

 
  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 resurse når man skal lære egenomsorg. Under  
   optimale omstændigheder er de terapeutiske egenomsorgskrav mindre end  
   omsorgskapaciteten, eller sagt lidt firkantet: personen kan klare væsentlige  
   områder selv uden bistand fra andre. 
 
  Patienter er efter Orems opfattelse personer som modtager hjælp eller omsorg fra  
  professionelt sundhedspersonel. Det kan være mennesker som har    
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  egenomsorgssvigt og som ikke får tilgodeset sine egenomsorgskrav på en   
  tilfredsstillende måde (beskrives senere).  
 
   
  Orem bruger begrebet care i sin teori. 
  Hun deler det op i to: self-care og dependent-care. 

Self-care er den personlige omsorg, som hvert individ behøver hver dag, for at få 
sine egne funktioner og udvikling reguleret. Disse behov er individuelt afhængig 
af flere forskellige faktorer bl.a. alder, udviklingsmæssig tilstand, 
sundhedsmæssige tilstand, miljømæssige påvirkninger og effekten af den 
medicinske omsorg. (Orem 1991) Den personlige omsorg har betydning for 
personens egenomsorgskapacitet. 

 
  Dependent-care er den vedvarende sundhedsrelaterede omsorg som bl.a. kan 

 udføres af sundhedspersonale.  
 
  Det er essentielt for Orem at hjælpe. Det er et komplekst begreb og indholdet i 
  hjælpesituationen er mangfoldig. 
 
  At hjælpe er: 
  - At dække de områder, som en anden person ikke selv kan magte. Dette er enten    

   direkte eller  indirekte 
 
  - En grundlæggende og praktisk bestræbelse, som afhænger af, hvor stor indsigt    

   hjælperen har i, hvad som kan eller skal ændres i f. eks. de konkrete       
   livssituationer 

 
At hjælpe hører til både mellem en person og andre i dennes omgivelser, og 
mellem en patient og en sygeplejerske. 

 
  At have  lyst til at hjælpe andre er ikke ensbetydende med, at man har evner til  
  dette. 
 
  Sygeplejersker er iflg. Orem ansvarlige for at have en tilstrækkelig viden om, hvor 
  meget hjælp den andre personen har brug for. 

Hun skal også kende til hvornår man skal træde til med sin viden og kundskaber 
og hvordan man finder frem til rigtige hjælpemetoder. 

  Det kan være retningsgivende for hvad sygeplejersken skal handle mod, at kende  
  hvad og hvilke områder patienten selv klare og hvilke han ikke klarer. Videre er  
  det vigtigt at finde eller klarlægge årsagen til funktions- eller udviklingsmanglen  
  (egenomsorgssvigten). 
 
  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"               (Orem 1991, s. 117) 
  Det vil sige de selvstændige evner og den kapacitet et menneske udvikler og har,  
  for at kunne tage vare på sig selv  i enhver givet situation de måtte befinde sig i. 
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  Der kan opstå et egenomsorgssvigt eller deficit (f.eks i forbindelse med   
  sygdom) hvor der opstår nogle behov/krav som skal dækkes for at personen atter  
  kan klare sig selv og kapaciteten er genskabt. 
 
   Egenomsorgskrav (behov) er elementer som er nødvendige at få opfyldt for at et  
  menneske kan være uafhængig.  
  Egenomsorgskravene 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 handicap, samt i  
      forbindelse med diagnose og behandling. 
 
  At kunne bevare sin evne til egenomsorg er essentielt for livet, sundheden og den  
  personlige følelse af velbefindende. 
  Derfor må sygeplejersken kende dens natur og sikre at der fortsat bliver sørget for  
  områderne når personen kommer i den situasjon, at han får brug for sygepleje på  
  nogle områder.          (Orem 1991) 
  

Terapeutiske egenomsorgskrav bruges i forbindelse med den samlede mængde og 
art af egenomsorg, som personer må udføre eller få andre til at udføre for sig, for 
at imødekomme et menneskes universelle- og udviklingsmæssige 
egenomsorgskrav og eventuelle krav forbundet med afvigelser i 
sundhedstilstanden. (Kirkevold 1994) 
Den  sygepleje det evt. er behov for, skal  bl.a. stå i forhold til de terapeutiske 
egenomsorgskrav.                    
For at finde frem til de terapeutiske egenomsorgskrav og få anvisning på hvad der 

 skal til for at nå frem til uafhængigheden, sundheden og velværet skal følgende  
 identificeres: 

  * eksisterende og tidligere egenomsorgskrav 
  * forholdet mellom de forskellige egenomsorgskrav 
  * faktorer som kan indvirke på hvordan kravene kan imødekommes (for   
        eksempel alder, køn, livsvilkår m.m.) 
  * de metoder/handlinger som skal til for at imødekomme kravene  
             (Kirkevold 1994  s.103) 
 
  Som nævnt tidligere i dette kapitel tager Orems definition af en patient   
  udgangspunkt i mennesker som har en ubalance mellem egenomsorgskapaciteten  
  og de terapeutiske egenomsorgskrav. De beskrives at have en egenomsorgssvigt.  
  Egenomsorgssvigt kan være delvis eller fuldstændig. Det udtrykker hvorfor og når 
  en person har brug for sygepleje - altså hvornår personen eller pårørende ikke selv  
  er i stand til at udføre den egenomsorg, som imødekommer alle     
  egenomsorgskravene. 
  
  Det kan være tale om: 
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  * et helt kompencerende 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 bevidstløse  
    eller patienter med nedsat motoriske og/eller mentale  funktioner) 
  * et delvist kompencerende 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 
     nødvendig aktiviteter for at kunne   imødekomme sit terapeutiske    
       egenomsorgskrav                                                                (Kirkevold 1994). 
 
 Den hjælp og arten af den sygepleje, som skal ydes vil selvfølgelig afhænge af hvor  
 stor egenomsorgssvigt patienten har. Orem nævner forskellige hjælpemetoder: 
  *at handle for eller udføre handlinger for en anden 
  *at vejlede og retlede en anden 
  *at sørge for fysisk eller psykisk støtte 
  *at sørge for og fastholde et miljø som støtter personens udvikling 
  *at undervise en anden       (Orem 1991, s.9)  
 

Som nævnt i indledningen påføres stomiopererede ændringer som medfører at deres 
egenomsorgskapacitet, i kortere eller længre tid er nedsat og deres behov for hjælp er 
stort. Det vil selvfølgelig være individuelt hvor stor deres egenomsorgssvigt er. For 
nogle patienters vedkommende kan hele forløbet have været så komplekst, at de helt er 
ude af stand til at udføre egenomsorgshandlinger selv og et helt kompenserende tilbud 
vil være nødvendig. For de fleste vil det gennem sygdoms- og operationsforløbet stadig 
være områder de kan handle i, men deres nye situation (som stomiopereret) vil medføre, 
at de i starten er afhængig af et delvist kompenserende system og så senere i forløbet 
blive afhængig af et støttende og undervisende system. Sygeplejersken må umiddelbart 
efter en stomioperation udføre de fleste handlinger for patienten, både generelt men også 
specifikt i forhold til stomien. Hjælpen til patienten starter med tilførsel af ny viden og 
oplæring i de færdigheder som er påkrævet for at kunne skifte en stomibandage. Senere i 
forløbet har patienten fået tilstrækkelig viden, så han kan udføre det meste selv med 
støtte og vejledning. Det som vil være målet for den specifikke sygepleje som tilbydes, 
vil være om mulig, at tilstræbe en uafhængig tilstand for patienten. 

 

6.0. RESULTAT:  

 6.1. STANDARDFORMULERINGERNE: 
  
 Tager vi udgangspunkt i det anvendte standardskema(Se Bilag 3), mener vi at 

hovedemnet er Stomipleje, med underemne Præoperative forberedelser til 
stomioperation.  

  
  Vi bestemte os for at starte med at formulere standarder for den præoperative periode.  

Der udkrystalliserde sig da med det samme, to områder som var essentielle.  Det at 
give præoperativ information, og det at markere det bedst egnede stomisted.  

  
     Ser vi på den første standard vi har lavet, så lyder denne standardformulering:  
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    Patienten skal være velinformeret om sin  sygdom, have viden om og have forstået    
    hvad stomioperationen indebærer. 
 
  
  Den anden standard  som omhandler markering af stomisted, har fået følgende 

standardformulering: Alle patienter skal have markeret stomistedet. 
  

 6.2. BEGRUNDELSEN  FOR VALGET AF STANDARDFORMULERING: 

  6.2.1. Information: 

  
Sygeplejersker  har en sygeplejeetisk pligt til at give information. ud fra 
individuelle behov  I de fagetiske retningslinier for sygeplejersker pkt. 1  (DSR 
1992) hedder det: "Sygeplejersken skal i sit arbejde udvise respekt for patientens 
egenværdi samt  respektere personens individuelle behov og valg" Herudover er 
patientens  rettigheder, i de forskellige nordiske lande, flettet ind i flere 
overordnede retningslinier for udøvelse af sygepleje. 

  
Det bliver også hævdet at patientens forudsætninger for at deltage aktivt i 
helbredsprocessen er større hvis patienten er godt informeret præoperativt.  Det at 
patienten er psykisk  forberedt vil  virke ind på  reaktionerne postoperativt og kan 
have en positiv indvirkning  på mestring og accepten af den nye livssituation.  
Præoperativ information kan derfor medvirke til hurtigere tilbagekomst til 
optimalt egenomsorgsniveau. (Granum 1994) 

  
   Ifølge Odd Haviks kontrolmodel (Havik 1992)  for psykologiske reaktioner i 

 forbindelse med somatisk sygdom, har patienten behov for en kognitiv kontrol,   
 noget som  fordrer information. Patienten har behov for instrumentel kontrol, 
 noget som fordrer oplevelse af mestring, og patienten har behov for emotionel 
 kontrol, noget som fordrer emotionel støtte.   Får  patienten ikke information, 
 oplevelse af mestring og emotionel støtte kan dette resultere i forvirring og 
 usikkerhed, passivitet og hjælpeløshed, angst og depression. 

  
   Når det gælder selve standardformuleringen  havde vi  endel diskussion fordi 

 standarden skulle være realistisk og  målbar.  Når det gælder om hvor meget der 
 bliver opfattet af  information og erhvervelse af formidlet kundskab, vil dette være 
 vanskeligt at måle hos en patientgruppe som denne.  Det at være ramt af en ofte 
 livstruende sygdom, samtidig med at man står overfor det at skulle have en stomi, 
 vil medføre at patienterne befinder sig i en krise.  Det er kendt jfr. Cullbergs 
 kriseteorier (Cullberg 1987) at der i en sådan situation tages 
 fortrængningsmekanismer i brug og at ubehagelig information lukkes ude. At have 
 som mål at patienten "skal være velinformeret , have kundskab og forstået" kan 
 derfor virke som ambitiøse mål.   

  
   Vi har trods disse betænkeligheder valgt at have denne standardformulering, fordi 

 litteraturen viser at præoperativ information  er meget væsentlig, trods de 
 mekanismer som tages i brug i en krise.(Kelly 1993) 
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   Når standarden skal kontrolleres i fremtiden, kan man i den forbindelse direkte 
 kontrollere om  informationen der er givet, er opfattet, samt undersøge om man 
 finder flere af de reaktioner kontrolmodellen (Havik 1992) hævder vil opstå,  hos 
 patienter som ikke har fået nødvendig information. 

  6.2.2. Stomimarkering: 

  
Der er i de senere år blevet undervist  meget i sygeplejerskemiljøerne om 
vigtigheden af stomimarkering og anvendelige metoder til at udføre markering. 
Der  offentliggøres også erfaringer og dokumentation  på, at livskvaliteten hos 
stomiopererede som ikke har fået afmærket stomisted før  operationen, bliver 
forringet (Crooks 1994). Stomien ender  i disse tilfælde ofte med at være placeret 
på et lidet egnet sted med påfølgende problemer med brok, lækage, såret hud og 
problemer med psykosocial tilpasning. (Lerner, Harsh,Eisenstat 1980) 
(Nordstrøm, Borglund, Nyman 1990)  Vi fandt det derfor naturligt at vores første 
standard skulle omhandle stomimarkering. 

  
   Det hedder at standarder skal være realistiske og målbare. Som den første standard 

 er formuleret nu er den absolut målbar, at den er realistisk vil nogle nok  være 
 uenig i.  Vi diskuterede længe, om vi istedet for at sige at  alle patienter skal have 
 afmærket stomisted, skulle angive  mellem 70 og 90 %, men det er umuligt at sige 
 noget om hvad der vil være totalt realistisk i denne sammenhæng.  

  Set i relation til, at flere og flere sygeplejersker, som arbejder med denne 
 patientgruppe, er gjort bekendt med procedurer for stomimarkering  og den 
 afgørende betydning en velplaceret  

  stomi har,  for et godt liv med stomi, er endt med at målet bør være, at alle 
 patienter får afmærket stomisted præoperativt. 

  
  Samlet set har vi valgt at have ganske ambitiøse standarder. De utrykker det 

kvalitetsniveau vi mener er acceptabelt og nødvendigt.  For at standarderne skal  nås, 
kræves der at forholdene tilrettelægges herefter og at sundhedspersonalets indsats er 
adækvat, eller sagt på en anden måde at indholdet i strukturkriterierne og 
proceskriterierne er tilstrækkelige. 

 

 6.3. AFGRÆNSNIG AF PATIENTGRUPPEN: 

  
 Når det gælder patientgruppen  standarderne skal gælde for, måtte vi her lave visse  
 begrænsninger.   
 
 Der er så tilpas stor forskel på at forberede et barn og en voksen, både når det gælder 

form, indhold og virkemidler at vi fandt det umuligt at lave en standard, som  
omhandler alle aldersgrupper.  Standarden omfatter derfor bare voksne over 16 år. 

  
  Det var også vigtigt at få med i standarden at det var forberedelser til et indgreb som  
 patienten har accepteret at gennemgå.  Hvis ikke ville den præoperative samtale i en  
 særdeles stor grad bestå af det at "overtale" en person til at lade sig operere.  Det var 

ikke denne del vi ville synliggøre i disse standarder. 
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  Videre måtte standarden gælde planlagte operationer.  Ved operationer som laves akut, 
sker det ofte så hurtigt p.g.a. sygdommens karakter, at det vurderes som umuligt at få 
givet veltilrettelagt præoperativ information og afmærke stomisted. Dog mener vi at 
det er muligt, ved mange akutte operationer, at få patienten godt og adækvat forberedt, 
men skulle denne patientgruppe indgå i standarden, vil f.eks. den andel standarden  

 skal gælde for, blive meget lavere end de krav vi nu kan sætte. 
 

 6.4. PRÆSENTATION AF STANDARDERNE: 

 For en skematisk fremstilling se Bilag 3.  

  6.4.1. Præoperativ information: 

 
  Ser vi på strukturkriterierne finder vi her beskrevet visse forhold som er af   
  betydning for at information kan formidles.  For det første må der være en   
  dataindsamling om patienten som synliggør hans livssituation sådan at vi på   
  forhånd har godt kendskab til relevante faktorer og har mulighed for at give en  
  størst mulig individuel tilpasset information. Dette indbefatter også oversigt over  
  patientens pårørende, sådan at disse kan deltage i informationen når patienten  
  ønsker det.En undersøgelse lavet i Norge (Wern Hansen 1993)  viste at kun   
  30% havde pårørende med i informationernr, mens der var 87% som ønskede at  
  have pårørende med.   
  Den som skal formidle informationen, må være kompetent til opgaven og deltage i 
  kontinuerlig oplæring i stomipleje, for at sikre et adækvat kundskabsniveau. 

Videre må de ydre rammer være så gode så  optimal 
information/kundskabsformidling muliggøres. Det indebærer bl.a. at adækvate 
læringsmidler findes.  Det er kendt at der er stor forskel på hvor meget 
information der opfattes, alt efter om man kun benytter  mundtlig formidling eller 
det kombineres med billeder/plancher/film og lignende.  Yderligere information 
bliver også opfattet dersom patienten får brochurer han på egen hånd kan fordybe 
sig i.  

  Der må findes et egnet samtalerum som  muliggør et godt samtaleklima hvor  
  patienten frit kan få afløb for bekymringer, spørgsmål og lignende. (Granum 1994) 
  For den som skal gennemgå en stomioperation kan det være meget nyttigt at  
  snakke med en stomiopereret der er rehabiliteret. For at få at se og høre at det kan  
  lade sig gøre at leve et  rigt og godt liv også med stomi. (Kelly 1993). Afdelingen  
  bør derfor have adgang til rehabiliterede stomiopererede som er interesseret i at  
  foretage sådanne besøg.   
 

Vi skal nu se på proceskriterierne.  Meget af informationen om sygdom, 
behandling  og eventuelle konsekvenser som skal gives præoperativt er lægens 
opgave og pligt at formidle. Sygeplejersken bør deltage i denne information 
sammen med patienten sådan at hun kan repetere og uddybe denne hvis det bliver 
nødvendigt. Helt fra starten er det vigtigt at have de pårørende med dersom 
patienten ønsker dette, det er sygeplejerskens opgave at tilstræbe dette. 
Sygeplejersken må tage udgangspunkt i patientens ressurcer og de behov patienten 
udtrykker.  Der vil for  eksempel være forskel på at informere en som sidder inde 
med en del kundskab om stomi kontra  en som ingenting ved.  I nogle tilfælde har 
patienten en vis kundskab, men denne kan består af ekstreme situationer og 
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hændelser og patienten har brug for realitetsorientering. Udfra patientens resurser, 
tidligere erfaringer og livssituation, skal sygeplejersken så give information og 
formidle hvad en stomioperation  indebærer.   
Patienten skal have information om anatomien, have at vide hvad 
stomioperationen vil medføre af fysiske ændringer, hvordan stomien ser ud,  
fungerer, hvorfor det er nødvendigt med stomipose, hvordan denne ser ud og 
fungerer. Patienten skal desuden informeres om livet med stomi  og hvilke 
betydninger dette kan få for det sociale liv. Sygeplejersken er ansvarlig for, at 
informationen gives i et miljø som  fremmer en fri og åben kommunikation. Til 
slut må sygeplejersken tilbyde patienten  at få talt med en rehabiliteret 
stomiopereret.   

 
Er strukturkriterierne og proceskriterierne som beskrevet her, er det at håbe, at vi 
ender som vi har  beskrevet i resultatkriterierne.  Vi vil da have en patient og 
eventuelt pårørende som er informeret om den bagvedliggende sygdom, selve 
operationen og konsekvenser af denne. Dette er forklaret af en læge, repeteret, 
uddybet og suppleret af sygeplejersken sådan at patienten også kender til de 
anatomiske og fysiologiske forandringer som vil komme og hvad 
stomioperationen indebærer. Patienten skal give udtryk for at have forstået dette. 
Patienten skal også have fået informationen skriftlig og give  udtryk for at han 
forstår denne information. Patienten skal endvidere vide hvordan en stomi ser  ud 
og fungerer både  umiddelbart postoperativt og senere. Han skal have set, have rørt 
ved, have forklaret funktionen og egenskaberne ved stomibandagen. Patienten skal 
også have haft mulighed for at give udtryk for egne tanker og bekymringer og fået 
svar på spørgsmål og fået psykisk støtte. Hvis patienten ønsker det skal der også 
være  formidlet kontakt med en rehabiliteret stomiopereret.   

 
    Dersom dette er opnået, mener vi at målet beskrevet i standardformuleringen,  
   også vil være nået. 
 

  6.4.2. Præoperativ stomimarkering: 
 

Når det gælder strukturkriterierne, er der her medtaget de grundlæggende forhold  
 som  må  være tilstede for at standarden kan blive udført. For det første må man  
 have indblik i en  dataindsamling som synliggør patientens tilstand, har patienten  
 for eksempel en lammet arm, bruger patienten hofteprotese, er patienten   
 overvægtig, sidder patienten i kørestol? Alt dette er forhold, som er af betydning  
 for hvor et egnet stomisted kan markeres. Videre må der være en sygeplejerske,  
 som kan udføre stomimarkering og har ajourførte kundskaber om dette.   
 Afdelingen bør have nedskrevet retningslinier for stomimarkering. Det man skal  
 bruge af hjælpemidler til at udføre selve markeringen, sprittush, tape etc. må  
 selvfølgelig være tilgængelig. Der bør også være et godt samarbejde mellem den  
 som udfører markeringen og  kirurgen som skal operere. Der kan være mange  
 forhold omkring markeringen som der kan være behov for at diskutere og   
 præcisere. 

 



 17 

  I proceskriterierne beskrives hvad der skal gøres. Efter at sygeplejersken har fået  
  indblik i patientens situation via dataindsamlingen, må der tages hensyn til disse   
  forhold  ved markeringen.  
   
  Videre foretager sygeplejersken så selve markeringen i samarbejde med patienten, 
  idet patienten  skal ligge, stå, sidde etc. for at finde et stomisted som ikke kommer 
  i konflikt med specifikke kropslige forhold samt muliggør alle typer af aktivitet.  
  Det er også vigtigt at patienten forstår hvorfor stomien skal  være der hvor den  
  bliver markeret, det er derfor sygeplejerskens opgave at forklare dette. 

Skal selve markeringen have nogen betydning er det vigtigt at mærket er synligt 
for kirurgen når han skal operere. Sygeplejersken må derfor sikre sig mod forhold 
som  f.eks. at tushen bliver vasket bort af operationspersonalet og lignende. 
Mange steder lader man patienten gå med en stomipose over det sted man mener 
er egnet som stomisted.  Dette er for at tjekke markeringen under realistiske 
forhold, både med pose på og når patienten er i aktivitet.  Andre steder udføres 
dette ikke,  fordi man mener det er for traumatisk for patienten. På grund af 
forskellig opfattelse på dette område er dette med vilje udeladt fra standarden.   

  Dersom det er nødvendigt at placere stomien på et utraditionelt sted, skal dette  
  diskuteres med operatøren. 
   
  I resultatkriterierne bliver så det ønskede resultatet specificeret. Vi ønsker at der  
  skal være lavet en markering i samarbejde med patienten og at markeringen er  
  tilpasset patientens livssituation. Det mærke der er sat, skal forsikre os om at  
  patienten får en velplaceret stomi, hvis den bliver lagt ud ved markeringen.    
  Mærket må derfor være tydelig og permanent. Hvad karakteriserer så en   
  velplaceret stomi?  
  - En stomi hvor man kan være tryg ved at stomi eller stomibandagen ikke kommer 
    i kontakt med ribbensbuen eller hoftekammen fordi disse udspring kan forårsage, 
    at stomibandagen ved aktivitet, bliver presset af med påfølgende lækage.   
  -En stomi som ikke kommer i konflikt med navlen, fordi denne af en eller anden  
   grund har betydning for patientens følelse af at "se rigtig ud" og fordi navlen og  
   alle andre ujævnheder i huden, som ar eller lignende, er et udgangspunkt for  
    lækage.   
  -En stomi som ikke kommer i taljen, fordi denne er en sikker problemskaber, idet  
   ingen bandage fæster  tæt ned i en fold, enten det er den fold taljen laver eller  
   andre folder på abdomen. 

-En stomi som ligger indenfor rectusmuskelen, fordi der højst sandsynlig 
nemmere kommer brok ved stomier som ligger udenfor denne.  
Alt dette skal være taget med i betragtningen når markeringen er gjort, og sidst  

 men ikke mindst må mærket være sat sådan at det giver patienten mulighed for at  
 skifte bandagen selv og blive optimalt selvhjulpen med alt det betyder for eget  
 selvværd, jfr. Orem. Alt dette skal være forklaret for patienten sådan at han forstår 
valget af stomisted. Disse essentielle forhold er så vigtige at tage hensyn til, at enhver 
afvigelse bør journalføres og være velbegrundet. 

 
 Er de mål som er udtrykt i standardformuleringerne opnået præoperativt, mener vi 
 at enhver patient som skal gennemgå en stomioperation, er optimalt forberedt og at 
 forholdene er  lagt til rette for at det postoperative forløb skal blive bedst mulig. 
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7.0. DISKUSSION: 
 
Hvorfor har vi valgt at få præciseret og uddybet netop plejen til stomiopererede? Samtidig 
med at vi alle arbejder med dette i vort daglige arbejde og i foreningsmæssig sammenhæng,, 
er vi af den formodning at en stomioperation er en af de kirurgiske procedurer, som medfører 
størst ændring i et menneskes liv. Dette gælder såvel fysisk, psykisk, socialt, seksuelt som 
kulturelt. Det giver en regulær ændring af kroppen, idet en tarmende føres ud på maven og 
endetarmen i mange tilfælde syes sammen. Det giver en konkret ændring i kroppens funktion 
idet udskillelsen af  nogle af kroppens affaldsstoffer ikke længere er noget man kan styre og 
man tvinges til at forholde sig til kroppens affaldsstoffer på en ny måde. Det giver en ændring 
i menneskets selvbillede og selvopfattelse. Det giver en som oftest kun midlertidig ændring, i 
relationer mellem mennesker, både venskabelige og seksuelle.  For enkelte kan det give 
ændringer i arbejds- og fritidsaktiviteter. For nogle kommer det at skulle leve med stomi, i 
konflikt med religiøse og kulturelle normer.  Alt dette er forhold, som kræver, at der bliver 
taget hånd om den stomiopererede  af kyndige sygeplejersker som ved hvad der skal til, for at 
traumet skal blive mindst muligt. I denne sammenhæng håber vi standarderne kan være 
bevidstgørende og være en rettesnor for hvilke plejemæssige faktorer der må iværksættes.  
  
Hvorfor har vi så kun lavet præoperative standarder? Vores mål var, at få udarbejdet 
standarder også for det postoperative forløb. Det har imidlertid vist sig, at arbejdet er meget 
tidskrævende. Vi har derfor valgt at publisere de to standarder, som sammen udgør de 
vigtigste præoperative plejeaktiviteter, set i relation til det at skulle have en stomi. Arbejdet 
vil fortsætte. 
 
Der har været mange diskussioner undervejs, som ofte har haft udgangspunkt i, at det trods 
mange ligheder i sundhedsvæsenet i de involverede lande, også findes mange forskelle.  En 
ganske markant forskel er det antal uddannede stomiterapeuter/sygeplejersker de respektive 
lande har. Her har Sverige decideret flest og en stomiterapeut er blevet en ganske almindelig 
resurse ved de fleste sygehuse. Der har derfor undervejs været heftige diskussioner om hvem, 
der indenfor plejeteamet, skal gøre eller have ansvar for de forskellige handlinger.  Hvor, det i 
Sverige er en opgave det er naturligt at stomiterapeuten tager sig af, kan det, i de andre lande, 
hvor  der samlet kun findes 7 - 15 stomiterapeuter, være nødvendig at sygeplejersker eller 
sågar social- og sundhedsassistentrer, må tage sig af enkelte af opgaverne i standarden.  Vi har 
konkluderet, at standarderne beskriver plejeopgaver, som udelukkende skal udføres af 
stomiterapeut/sygeplejersker. 
 
Man kan selvfølgelig stille spørsmålet om disse standarder er repræsentative for hele Norden. 
I den grad Finland og Island ikke har deltaget i gruppen og heller ikke formelt har givet sin 
tilslutning til de vurderinger og afgørelser som er taget, kan man ikke påstå det.  Deltagerne i 
gruppen har alligevel så  stor kontaktflade udenfor sit land, idet alle er medlem i WCET og 
deltager på såvel Europæiske som  verdensomspændende kongresser og andre fora, at vi vil 
påstå, at standarden indeholder  principper som der er ganske stor enighed om rundt i verden. 
 
På mange afdelinger kan flere forhold gøre det umuligt at få opfyldt standarden til punkt og 
prikke. Det er derfor vigtigt at præcisere at standarden er vejledende. Nogle steder kan man 
for eksempel mangle lokaliteter som giver mulighed for samtale under fire øjne, andre steder 
kan man mangle billeder af anatomi og stomi. Det er i disse tilfælde vigtigt at tilpasse 
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standarden og i alle tilfælde sørge for at resultatet bliver som i standarden til trods for andre 
forudsætninger. 
 
Vi har blandt andet ikke kommenteret på hvilket tidspunkt, set i relation til operationen, vi 
mener information og stomimarkering bør udføres. Hvis dette skal kunne gøres før 
indlæggelsen kræver det et stomiambulatorium. Vi ved at dette findes i begrænset antal rundt 
om i landene og at det er meget langt ud i fremtiden før alle sygehuse har det. Vi ved også, at 
mange sygehus har problemer med økonomien. At foreslå  at patienten skal indlægges et vist 
antal dage før operationen vil  da ofte strande på økonomiske og effektivitetsmæssige faktorer. 
Det ville derfor være urealistisk at angive et bestemt tidspunkt  før operationen. Vi har derfor 
valgt at overlade denne afgørelse til de enkelte sygehuses vurdering og resurseforvaltning. 
 
Vi har i opgaven ikke specifikt redegjort for vores menneskesyn.  Dette har vi bevidst udeladt, 
idet vi alle er sygeplejersker, med en fælles basis. Vi mener at vi, dersom vi skal præcisere 
vores menneskesyn også  må gå ind og præcisere andre grundlæggende principper i vores 
sygeplejefundament. Dette bliver for omfattende. Men vi er indforstået med, at idet vi har 
valgt en sygeplejeteori også har givet vores tilslutning til denne teoretikers menneskesyn. 
 
I opgaven har vi i begrænset udstrækning uddybet hvilken betydning, de plejemæssige forhold 
kan få, i relation til den kulturelle og eksistensielle dimension.  Udover visse religioners 
betragtning af hvad der er rent og urent, vil afklaringer af denne karakter  ofte ende op i 
spidsfindigheder som det kun er meget få, der vil komme i kontakt med.  Vi har ikke overblik 
over alle disse konsekvenser. Vi har derfor kun valgt at nævne, at det at få en stomi, kan virke 
ind på disse forhold, uden at gå noget nærmere ind på specifiseringer.  Dette kan selvfølgelig 
være uheldig eftersom vi i de forskellige landene får flere og flere indvandrerer fra andre 
kulturer og med andre religiøse baggrunde end dem vi er kendt med.  Vi kan derfor bare 
opfordre sygeplejersker til at være bevidst om de forskelle som kan findes, og dele sine 
erfaringer med andre. Måske har vi på et senere tidspunkt fået mere overblik over emnet og 
efter en evaluering kan tage højde for disse forhold i en revideret standard.  
 
I standarderne har vi præciseret vigtigheden af, at man foretager en markering som vil sikre, at 
stomien blir ledt ud gennem rectusmusklen.  Denne anbefaling er bygget på 
operationsprocedurer beskrevet af anderkendte kirurger. (Hulten, Kewenter, Kock 1976) Den 
er også bygget på empiriske data, offentliggjort i diverse artikler som viser, at dersom stomien 
bliver lagt gennem rectusmuskulaturen, vil dette forebygge udviklingen af parastomale brok. 
(Sjødal, Andeberg, Bolin 1988). I den senere tid har der været publiseret en del 
forskningsresultater som derimod konkluderer at placering af stomien ikke har betydning for 
brokdannelsen. (Ortiz, Armendariz 1994).  Vi bemærker os disse resultater, og vil følge med i, 
om der offentligøres flere forskningsresultater som kan underbygge dette.   Uanset dette vil en 
placering af stomien indenfor rectusmuskelen, i de fleste tilfælde, være en god rettesnor, for at 
sikre at stomien bliver velplaceret og ikke kommer i konflikt med andre strukturer på 
abdomen.  Vi har derfor valgt at opretholde anbefalingen om at stomimarkeringen skal gøres 
sådan at stomien blir ledt gennem rectusmusklen. 
 
En anden udbredt praksis, som vi ikke har taget med i standarden er, det at gå med en 
stomipose med vand i, klæbet over det markerede stomisted.  Tanken bag dette er at patienten 
skal kunne fornemme hvordan det er at have en stomi, samt prøve om det markerede 
stomisted er det rigtige, også i normal aktivitet og med sædvanlig tøj på. Grunden til at dette 
er udeladt fra standarden er, at der kommer flere og flere tilbagemeldinger på, at patienten 
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oplever det at gå med stomipose som unødvendig traumatisk i den præoperative fase. Det er 
også forekommet at patienten har fået en hudreaktion på klæberen af stomibandagen.  
Hudreaktionen der,  hvor stomien skal placeres, har i disse tilfælde resulteret i udsat operation.  
Vi kan derfor ikke se, at det at gå med en stomipose er af så væsentlig betydning, at det 
opvejer de problemer som kan opstå.  Vi anser det som  muligt, at finde det bedst egnede sted 
for placering af stomien, uden at patienten behøver at gå med en stomipose over en tid. 
 
Hvorvidt vi vil nå vores mål om at stomiopererede i Norden får en pleje af høj kvalitet, vil 
selvsagt afhænge af, i hvor stor grad vi får  standarderne spredt ud og i hvor stor grad de bliver 
taget i brug og bliver retningsgivende for plejen på det enkelte sygehus.   Vi har sat os som 
mål at uddele denne projektopgave til vore tre involverede foreningers medlemmer og 
samtlige kirurgiske og urologiske afdelinger i Norge, Sverige og Danmark.  Vi håber da at 
stomiterapeuter og sygeplejersker som arbejder med stomiopererde, vil evaluere sit nuværende 
plejetilbud op mod standarden, se hvor der er divergens og så tilpasse sit plejetilbud sådan, at 
det i størst mulig grad falder sammen med anbefalingerne i standarden. Det kan også være af 
betydning at standarden indgår i undervisning af sygeplejestuderende, samt på nuværende og 
fremtidige skoler som uddanner stomisygeplejersker. 
 
En  standard skal være både relevant, opnåelig, forståelig og målbar.  At den er relevant og har 
sin berettigelse er beskrevet tidligere i oppgaven.  At den er opnåelig mener vi absolut idet der 
allerede findes afdelinger, som kan stå inde for samtlige kriterier i standarderne.  Forståelig vil 
vi også tro at den er, idet vi har prøvet at beskrive den så konkret som mulig.  Som tidligere 
nævnt, har vi også diskuteret de enkelte standarders målbarhed, og vi mener det er fuldt 
muligt, at måle i hvor stor grad standarden bliver overholdt og konsekvenserne af dette. Vi har 
allerede nu tanker om hvor og hvordan dette kan gøres.  Dette er et helt projekt i sig selv,  og 
vil ikke blive redegjort nærmere for her. Alle tilbagemeldinger på de præoperative standarder 
vil danne grundlag for en evaluering og en eventuel revidering i fremtiden. Stomiterapeuter/ 
sygeplejersker ved afdelinger hvor standarderne tages i brug opfordres til at give 
tilbagemeldinger om resultaterne på godt og ondt.  
 

8.0. KONKLUSION: 
 
På baggrund af erfaringer og tilbagemeldinger fra såvel patienter som sundhedspersonale blev 
vi opmærksom på, at der var mangler i plejetilbudet og at der var et uens plejetilbud i Norden. 
Løsningen på dette var at få et samarbejde på tværs af landegrænserne og få sat ned på papiret 
hvordan plejen til stomiopererede bør være. 
 
At få et samarbejde om dette, har kostet meget tid, penge og energi, men det har også været 
meget givende og interessant. Foruden at få udarbejdet standarderne har det givet os et 
grundlag for et godt samarbejd på tværs af landegrænsene. Vi har også lært meget af hinanden 
samt udvekslet ideer og erfaringer. Men aller vigtigst i samarbejdet, har selvsagt været 
udarbejdelsen af en fælles nordisk standard  
 
Vi håber at flest mulige er kendt med DySSSy, den tilnærmelsesmåde vi har valgt, for at 
præsentere standarden og at den skematiske fremstilling ikke giver problemer for tilegnelsen 
af indholdet.   
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Vi har også valgt Orems teori som en basis for vort arbejde.  Vi havde valget mellem flere 
teoretisk betragtningsmåder, men fandt at hendes tanker om egenomsorg og egenomsorgssvigt 
stemte godt overens med det vi erfarer i vort arbejde med stomiopererede. 
 
Deltagerne i gruppen har haft en massiv både teoretisk og praktisk kundskab om emnet 
stomipleje. Dette mener vi giver en garanti for den faglige kvalitet på standarden. Hertil er der 
undervejs blevet fremskaffet meget litteratur om både stomipleje og tilstødende emner. 
 
Det er at håbe at standarderne  bliver fundet så anvendelige at de vil blive adopteret af flest 
mulige og brugt som et redskab for at stomipatienten skal få en pleje af faglig høj kvalitet 
 
De præoperative standarder vil i fremtiden, så vidt muligt, blive overvåget i de respektive 
lande. Bliver standarderne brugt?  Opnåes målet som er udtrykt i standardformuleringerne?  
Hvordan oplever patienterne det på en afdeling hvor standarden bliver opfyldt, kontra en 
afdeling hvor den ikke bliver opfyldt? Dette er spørgsmål, som der er planer om, at lave 
enkelte systematiske undersøgelser på, for at få besvaret. Resultaterne heraf,  sammen med 
anden tilbagemelding, vil i fremtiden danne grundlag for evaluering og eventuel revidering af 
standarden. 
 
I mellemtiden håber vi flest mulig finder at standarden er en nyttig rettesnor i det daglige 
arbejde, at den kan danne grundlag for evalueringer af nuværende pleje og vise hvor 
forbedringer bør gøres. Dette for at patienter, som står overfor det at skulle have en stomi, er 
sikret en pleje af så faglig høj kvalitet, som muligt i den præoperative fase. 
     
Disse præoperative standarder er bare det første produkt fra "Det Nordiske stomisamarbejde." 
Arbejdet vil fortsætte. Foruden vurdering af disse præoperative standarder vil arbejdet 
fortsætte med udarbejdelsen af postoperative standarder. Disse vil blive publiceret senere og 
sammen med de præoperative standarder danne en helhed, som kan  være med til at sikre den 
stomiopererede et godt plejtilbud. 
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