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Til vore læsere 

 
Det er os en stor glæde at kunne præsentere endnu et produkt fra Nordisk 
Stomisamarbejde, ”Seksualitet og stomi”. 
Vi ved, at mange har brugt de første arbejder: ”Præoperative standarder”, og  
”Postoperative standarder”. Sidstnævnte er dog ikke et fuldstændigt program 
til den postoperative tid. 
  
I det indledende kapitel er der afsnit, som ligner afsnit, som findes i 
”Præoperative standarder”.  
 
Vi er meget interesserede i at få kommentarer og feedback på standarderne – 
uanset om det drejer sig om ros eller ris. Vi vil også gerne vide om 
standarderne anvendes i sin oprindelige udformning eller som grundlag for 
lokale standarder. 
Skriv/kontakt meget gerne en af forfatterne fra dit land. 
 
Sverige: 
Stomisektionen inom Riksföreningen för sjuksköterskor inom kirurgisk och 
medicinsk vård (RfKoM) 
Ina Berndtsson, Inger Palselius 
Kolorektalenheten SU/Östra sjukhuset 416 85 Göteborg 
 
Norge: 
NSFs faglig sammenslutning av sykepleiere i stomiomsorg (SIS) 
Torill Olsen, Berit Alstad. 
 
Danmark: 
Faglig selskab for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med stomi 
Kirsten Bach, Lena Thomsen. 
 
Vi har samarbejdet og koordineret vore ressourcer i dette projekt ligesom ved 
de tidligere projekter. 
Navnenes rækkefølge er derfor helt vilkårlig. 
 
For at kunne færdiggøre et sådant arbejde kræves ikke bare tid, men også 
økonomisk støtte. 
Vi vil derfor takke: Vores respektive arbejdssteder, Faglige Selskaber og 
firmaerne ConvaTec, Coloplast og Hollister/Dansac. 

 
 
Med venlig hilsen 
Nordisk stomisamarbejde 2004 
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1.0  Sammendrag 

Sundheds- og sygeplejens mål er en god sundhedstilstand for hele befolkningen på lige vilkår. 
Udfra WHO’s definition af menneskets helhed indgår seksualiteten som en vigtig del. En 
stomioperation påvirker bl.a patientens seksualliv. En standard om ”Seksualitet og den 
stomiopererede patient” er formuleret og udarbejdet af gruppen Nordisk Stomisamarbejde, 
bestående af 2 sygeplejersker, specialiseret i stomipleje, fra henholdsvis Danmark, Norge og 
Sverige. Til systematisering af standardarbejdet er anvendt metoden ”The Dynamic Standard 
Setting System”. Baggrunden omfatter en kortfattet redegørelse om teorier, som har relevans 
for standarden. Teorierne, som omfatter begrebet seksualitet i forbindelse med stomioperation, 
indeholder det sociale og kulturelle perspektiv og etik i mellemmenneskelige relationer. 
Standarden omhandler også den fysiologiske, anatomiske og kirurgiske påvirkning på 
seksualiteten samt den forandrede kropsopfattelse. Den stomiopererede patient skal have 
individuelt tilpasset vejledning udfra personlige behov. Forskellige patienter har forskellige 
behov, og i forbindelse med seksualitet, anvendes PLISSIT-modellen, som omfatter patientens 
behov for støtte og vejledning, både når det drejer sig om forskellige tidspunkter og på 
forskellige niveauer: Tilladelse, begrænset information, specifikke forslag og intensiv terapi. 
Standarden præsenteres efter DySSy metodens formulering og kan anvendes både før og efter 
stomioperationen. 
 
Emnet er: Stomipleje. Delemnet er seksualitet. 
Standardens kvalitetsmål: Alle stomiopererede patienter har under indlæggelsen fået 
individuelt tilpasset information om faktorer, som kan have betydning for seksualiteten. 
 

2.0  Indledning 

I  forbindelse med  verdenskongressen 1992 for stomisygeplejersker, arrangeret af  World 
Council of Enterostomal Therapists, an association of nurses (WCET), blev indledt et nordisk 
samarbejde indenfor stomipleje. Der blev taget en beslutning om sammen at udarbejde 
standarder for stomiplejen i Norden. Udgangspunkt for beslutningen var WCET’s ”filosofi”, 
som lyder: 
 

• ”Stomal therapy nursing is a specialised area within nursing practice and is 
undertaken various health-care settings within care systems internationally. 

• Stomal therapy nurses have a dual responsibility: firstly, to provide expert care fore 
individuals with specific needs and secondly, to share their knowledge and skills 
with colleagues in 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 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 worldwide, 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 
program to refine clinical competencies within the speciality.  

• In this way they improve the quality of care in nursing (1). 
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I ovenstående fremhæves den stomiopereredes ret til god pleje, behovet for expertise indenfor 
området, samt nødvendigheden af tilgængelige uddannelsesprogrammer for sygeplejersker. 
 
 

3.0 Baggrund og præsentation 

3.1. Baggrund for det nordiske samarbejde samt præsentation af gruppen og 
arbejdsform. 

Arbejdsgruppen i Nordisk stomisamarbejde består af i alt seks sygeplejersker fra 
Danmark, Norge og Sverige. Alle sygeplejersker har speciale indenfor stomipleje, dvs. 
pleje af stomiopererede patienter. 
Det er besluttet, at alle medlemmer i gruppen udpeges af det enkelte lands faglige 
sammenslutning for stomisygeplejersker.  
For Danmarks vedkommende: Faglig selskab for sygeplejersker beskæftiget med pleje 

af patienter med stomi, indenfor Dansk Sygeplejeråd (DSR).  
For Norge: NSFs faglige sammenslutning af Sykepleiere i Stomiomsorg (SIS), indenfor 
Norsk Sykepleierforbund. 
For Sverige: Stomisektionen indenfor Riksföreningen for sygeplejersker i kirurgisk og 

medicinsk sygepleje (RfKoM) tilsluttet Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).  
Finland og Island afstod fra at deltage på grund af forholdsvis store rejseomkostninger 
fra disse lande og sprogproblemer – dvs. problemer med at forstå de nordiske sprog. 
Samtlige sygeplejersker i gruppen er specialiserede indenfor stomipleje, og har stor 
interesse i at udvikle og højne kvaliteten i plejen af stomiopererede patienter. 
 
 
 

Arbejdsgruppen mødes tre gange om året, en gang i hvert land til to intensive 
arbejdsdage. Arbejdsopgaverne uddelegeres til hver enkelt af deltagerne, og 
resultaterne diskuteres og korrigeres på det næste møde. De økonomiske udgifter i 
forbindelse med gruppens arbejdsmøder afholdes dels af de enkelte landes faglige 
selskaber/sammenslutninger (Danmark og Norge), dels med hjælp og støtte fra de 
overordnede sygeplejeråd/foreninger og industrien.  
 
Under diskussionerne i forbindelse med ovennævnte kongres (WCET 1992) fandt vi 
ud af, at der er store ligheder i de nordiske landes måde at udøve sygepleje på, samt i 
omsorgen for og rehabiliteringen af den stomiopererede patient. 
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Grunden til dette kan bl.a. ligge i en lang fælles kultur og store sproglige ligheder. 
Desuden er uddannelsen: ”Stomivård och Rehabilitering” (Stomiterapeutuddannelsen) 
blevet gennemført for de nordiske lande på Göteborgs Universitet Sahlgrenska 
Sjukhuset i Sverige.  
Samfundsudviklingen i de tre lande har bl.a. medført, at der stilles store krav til bedre 
struktur indenfor omsorgsområderne. Eksempelvis er patientens ret til god pleje og 
sygeplejerskers pligt til at dokumentere plejen fastsat ved lov i Norge og Sverige (45, 
51, 52). 
 
At få stomi er en operation, som har stor betydning for et menneskes liv.  
Først og fremmest sker der en forandring i kroppens funktion. Samtidig  kan 
operationen i mange tilfælde have store psykiske og sociale konsekvenser for 
patienten.  
Derfor må der stilles særlige krav til omsorgen for patienterne og uddannelsen af det 
plejepersonale, som skal arbejde med stomiopererede patienter. 
 
 
WHO har udarbejdet en definition på kvalitet i sygeplejen, som de nordiske landes 
socialstyrelser har tilsluttet sig. Her defineres kvalitet bl.a. som: 
 
1. Høj professionel standard 
2. Effektivt udnyttede ressourcer 
3. Minimal risiko for patienten 
4. Høj grad af patienttilfredshed 
5. Kontinuitet i patientens pleje- og behandlingsforløb      (50)                                                                                                
 
 

For at sikre kvaliteten i plejen hos den stomiopererede patient har Nordisk Stomisamarbejde 
udarbejdet standarder indenfor stomiområdet. Disse bliver anvendt af sygeplejersker i Norden, 
som vejledning og retningslinier for det daglige arbejde. 
Vi mener i gruppen, at det er vigtigt at opretholde erfaringsudvekslingen mellem landene 
gennem Nordisk Stomisamarbejde for på den måde at skabe mulighed for kontinuerlig 
kvalitetsforbedring ag udvikling indenfor stomipleje og rehabilitering. 

3.2 Målgruppe 

Målgruppen er stomiterapeuter/sygeplejersker primært på sygehuse, som har ansvar for  
organisation, koordinering, sygepleje og ambulant opfølgning af den stomiopererede patient. 

3.3 Hvorfor kvalitetssikring? 

Et velfungerende kvalitetssikringsprogram har indflydelse på både patienten, personalet og 
organisationen. 
For patienten: Ved hjælp af kontinuerlig evaluering og dokumentation af handlinger i 
sygeplejen. Herved elimineres  fejl og mangler og  patientens sikkerhed og velbefindende 
øges.  
For personalet: Gennem øget engagement og samarbejde i bestræbelserne på at forbedre 
plejekvaliteten. Det giver større viden, følelse af samhørighed og tilfredshed med arbejdet. 
For organisationen: Svingende og dårlig kvalitet er kostbar. Der kan sikres store besparelser 
gennem kvalitetsforbedring. Kvalitetssikring eliminerer fejl, som giver unødige udgifter 
samtidig med at personalets effektivitet og kompetence øges.  



 

Revidert utkast 06-03-2006 

7 

Dokumentation er en forudsætning for kvalitetssikringsarbejdet. (56). 
 

4.0. Problem og mål 

4.1. Problem: 

Patienten afholder sig ofte fra at stille spørgsmål om seksualitet til plejepersonalet. Dette på 
trods af, at patienten kan have et stort behov for at få information om emnet (Gloeckner, 
1991). Plejepersonalet har ofte for ringe viden og informerer ikke altid patienten om 
seksualitet i forbindelse med sygdom og behandling. Patienten har ret til information, men 
trods love og forordninger, sker det fortsat ikke tilfredsstillende (45, 46, 60). 

4.2 Mål 

• At beskrive og forklare stomipleje af høj kvalitet relateret til emnet seksualitet 
• At emnet får relevans og hermed kan implementeres i stomiterapeutens/ 

stomisygeplejerskens daglige arbejde.  
 

5.0 Metode 

5.1 Baggrund for valg af metode 

Metoden for standarden er ”the Dynamic Standard Setting System” (DySSSy #481).  
Metoden bygger på følgende hovedprincipper: 
 

• ”Ejes og kontrolleres af personalet 
• Personalet deltager og er engagerede 
• Indflydelse på patienten 
• Bygger på ledelsens støtte og engagement 
• Fastsætter opnåelige standarder  
• Kan være tværfaglig” (14 s.12 - 13). 

 
Metoden er introduceret, kendes og anvendes af mange sygeplejersker i Norden (38). 
 

5.2 The Dynamic Standard Setting System  

 DySSSy er udviklet fra Royal College of Nursing i England under ledelse af A. Kitson (14, 
26). DySSSy bygger på flere forskellige teorier, bl.a. af  Donabedian og Lang (12, 28). 
DySSSy bygger herudover på praktisk erfaring og viden fra plejen. Metoden er blevet anvendt  
og anvendes stadig af flere sygeplejerskegrupper i især England og  Norden (33, 38)  
 
Gennem DySSSy gives mulighed for at formulere mere brugbare kvalitetsmål. Målet 
formuleres skriftligt. Det beskriver klart, hvorledes arbejdet skal udføres. Hensigten er 
gennem problemløsning og analyse at finde frem til den bedste måde at nå målet.  
De mål og kriterier, som stilles op, skal være forenelige med de overordnede mål for 
virksomheden eller organisationen. (26). 
 
I kvalitetssikringsarbejdet stræbes altid efter, at patienten får den bedst mulige pleje, med 
udgangspunkt i, hvad der er bedst for ham/hende. Patienten skal hele tiden deltage og 
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medvirke i de beslutninger, som berører egen pleje. Hans/hendes vurderinger/oplevelser er de 
mest betydningsfulde bidrag til kvalitetsikringsarbejdet (53). 
 
Sygeplejersker må aktivt arbejde for at skabe høj sygeplejekvalitet og have viden om, 
hvorledes plejekvaliteten vurderes og evalueres. Viden og adgang til aktuelle 
forskningsresultater medvirker til, at resultaterne bliver pålidelige. 
 
En standard er defineret som: Et professionelt udarbejdet kvalitetsniveau for en bestemt 
målgruppe. Standarden skal være opnåelig.  
 
En standards overordnede formål præciseres gennem et kvalitetsmål. Når et kvalitetsmål og 
tilhørende kriterier præciseres, skal de altid tage udgangspunkt i et specifikt område af plejen. 
Kvalitetsmålet danner baggrund for de kriterier, som er afgørende for at nå standarden.  
 
Kriterier definieres som ”målbare elementer, som giver detaljeret og praktisk information om, 
hvordan standarden opnås”. Der formuleres tre typer kriterier: stuktur-, proces og 
resultatkriterier.  
 
Inden standarden bruges i arbejdet er det vigtigt at træffe beslutning om, hvornår standarden 
skal gennemføres, og hvornår den skal evalueres og måles. En tidsplan kan være til stor nytte i 
planlægning og opfølgning, og en fastsat dato gør, at standarden ikke blot kan lægges på 
hylden. Kvalitetsikringsarbejde skal være en kontinuerlig proces, der skal føre til ny viden. 
(14).  
 

6.0. Teoretisk referenceramme 

6.1 Teoretisk referenceramme 

Begrebet seksualitet og forskellige syn på begrebets 
indhold beskrives. En historisk gennemgang viser, at 
seksualiteten altid, om end i varierende grad har været 
et emne til både glæde og bekymring for menneskene. 
Det samme afspejles i de sociale og kulturelle forskelle 
i synet på seksualiteten. En kort redegørelse for 
Løgstrups filisofi viser den etik, som bør være grundlag 
for enhver respektfuld menneskelig relation. De 
anatomiske strukturer og de fysiologike processer, som 
indgår i seksualiteten beskrives, samt ændringer og 
konsekvenser af kirurgi i den nedre del af bækkenet. 
Stomien vil betyde konsekvenser for menneskers 
selvbillede, kropsimage og deres evne til at fungere 
seksuelt. Som metodisk problemløsningsværktøj i 
tilnærmelsen til seksualiteten anvendes PLISSIT-
modellen. 
 
 
 
 
 

 



 

Revidert utkast 06-03-2006 

9 

 

6.2 Begrebet seksualitet 

Begrebet seksualitet kan defineres på mange forskellige måder. Enkelte sætter lighedstegn 
mellem forplantning og seksualitet. På den måde bliver seksualitet ensbetydende med samleje, 
som afsluttes med ejakultion og orgasme. Desværre kan en sådan definition betyde en 
indirekte påstand om at mennesker, som på grund af sygdom, nedsat funktion eller høj alder 
ikke kan gennemføre et samleje og få orgasme, ikke er seksuelle.  
Derfor har mange funktionshæmmede, kroniske syge og fagfolk kæmpet mod de snævre 
definitioner i mange år (2).  
 
WHO har defineret seksuel sundhed på følgende måde: 
 

”Seksuel sundhed er forenet i en helhed af somatiske, emotionelle, intellektuelle og 
sociale aspekter af den seksuelle tilværelse på en måde, som er positivt berigende  og 
som fremmer personlig udvikling, kommunikation og kærlighed” (57 s.6). 

 
 
Denne definition fastslår, at seksualitet er en central drivkraft i alle menneskers liv. Den åbner 
muligheden for at langt flere mennesker kan tage del i seksuallivets glæder. Tager vi afsæt i 
denne definition, kan vi ikke behandle seksualitet udelukkende som en biologisk 
forplantningsdrift, som vi kan forudsætte er slukket – eller aldrig  blevet tændt – i syge, 
funktionshæmmede og ældre mennskers  liv. Nu drejer seksualitet sig om meget mere. 
 
Seksualiteten kan fungere som en ramme for menneskelige motiver og behov, som det ikke er 
så almindeligt at præsentere:  
 
- At få børn 
- At opfylde en social rolle 
- spænding og afspænding 
- intimitet og nærhed 
- seksuelle tranceoplevelser 
- kærlighed 

 
Alle aspekterne ved seksualiteten og alle disse behov må vi tage hensyn til, hvis vi ønsker at 
tage seksualitet alvorligt. Seksualitet har mange dimensioner, og der er store forskelle på, 
hvordan mennesker ser på og opfatter seksualitet. 
I vort moderne samfund er det accepteret at vise, at man kan have forskellige seksuelle 
præfærencer. Det handler om, at udtrykke seksualiteten på en måte, som føles ægte for den 
enkelte. Det at have sex handler derfor om meget mere end det at gennemføre et samleje.  
For rigtig mange handler det først og fremmest om intimitet og nærhed. 

 
Mange kan ikke eller har ikke mulighed for at gennemføre et samleje, måske på grund af et 
handicap eller sygdom. Disse mennesker kan få lige så stor tilfredsstillelse ved hjælp af onani 
og oral sex, som ved samleje. Vigtigt er det også at understrege, at der findes mange steder på 
kroppen, som kan stimuleres og give erotiske oplevelser. 
 
For de allerfleste mennesker har seksualiteten stor betydning som en af de vigtigste måder at 
opleve fysisk kontakt. Det vil sige, at når vi er sammen med nogen seksuelt, får vi dækket 
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nogle af vores nærheds- og berøringsbehov, sammen med en række andre behov (2, 20, 29, 
54). 

6.3 Historik  

I den vestlige verden er det fremfor alt religionen, som har den største indflydelse på 
seksualiteten i samfundet. Det kristne syn på mennesker som seksuelle væsener har været og 
er stadig negativt. Men kristendommen har ikke kunnet være fortaler for fuldstændig 
afholdenhed. Gud havde jo opfordret menneskene til at spredes på jorden (1: a Mosebok 
1:28). For at sikre artens beståen har ægteskab måttet tillades. Den ægteskabelige seksualitet 
skulle udelukkende drje sig om at få børn. Selv i 1900-talet har den officielle seksualmoral 
været gennemsyret af disse holdninger. 

 
Seksuelle holdninger tager for en stor del sit udgangspunkt i menneskesyn. Det humanistiske 
menneskesyn indebærer, at mennesket er et subjekt, et jeg, som har frihed, ansvar og 
værdighed, og at alle mennesker er ligeværdige (29).  
I 1800-tallet fandtes et andet syn på seksualitet, og definitionen på seksualitet var bl.a. 
”kontakt mellem kønsorganer”. Sex, som ikke førte til forplantning, blev betragtet som sygt, 
kriminelt eller afvigende. Nogle mennsker tager fortsat dette alvorligt og kræver at seksualitet 
udøves inden for heteroseksuelle ægteskabelige rammer.  
Realiteten i dag er dog, at forplantningbehovet har mindre plads i den flestes opfattelse af 
seksualitet  (2). 

 
Vigtigst er måske, at den seksualhistoriske forskning viser, at begreber som normalt/unormalt 
eller naturligt/unaturligt forandres over tid og med varierende kuturelle og sociale værdier. 
Synet på homoseksualitet og onani har gennem århundreder været bestemt af de, som har haft 
den stærkeste autoritet  (kirken, regeringen, videnskaben ellen en helt anden instans). Det var 
afgørende for, om det blev betragtet som synd, en forbrydelse eller som en sygdom.  
Onani blev betragtet som sygdom helt ind i 1930erne og homoseksualitet frem til 1970erne. 
Når vi idag anvender ord som unaturligt, abnormt eller pervers om andre mennesker, er det ud 
fra forholdsvis brede rammer. I begyndelsen af 1900-tallet var disse betegnelser alle de 
institutionelles principielle dom over alle seksuelle handlinger, der ikke har til hensigt at sikre 
reproduktion. (29). 
 

6.4 Seksualitet set i et socialt og kulturelt perspektiv 

Seksualvanerne i et specifikt samfund er socialt bestemt (46). Hver kultur skaber og udvikler 
sine seksuelle normer og værdier. Med hvem, hvornår og hvor man får seksuel relation, og 
hvad der er seksuelt acceptabelt og uacceptabelt, er forudbestemt. (29).  
Hvis vi sammenligner seksualiteten hos mennesker i forskellige kulturer og i forskellige 
historiske perioder, er der store forskelle. Forskellene ligger endvidere i, hvad mennesker 
anser som godt og ondt eller rigtigt og forkert. I de fleste kulturer har folk alligevel en tendens 
til at opfatte sin egen seksualitet som udtryk for den normale og naturlige seksualitet. 
Den seksualitet, som måtte afvige fra den, bliver betragtet som unormal og unaturlig. Det er 
vores kultur og de sociale omgivelser, først og fremmest forældrene, der former os som 
seksuelle væsener. Det findes derfor ingen fri seksualitet, fordi seksualiteten altid hænger 
sammen med de normer, regler og forventninger, som råder i kulturen (54). 

 
Bogen Sexologi (29) beskriver, at de nordiske samfund har en højere grad af accept af 
ungdomsseksualitet end i andre vestlige samfund.  
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Markant for de seksuelle normer er en tendens til ens vurdering og behandling, således at 
seksualitetens udtryksformer – og dermed fælles spilleregler anses for at vore ens for alle, 
mænd som kvinder. Disse nordiske ligestillingsbestræbelser kan være forklaringen på højere 
accept af ungdomsseksualitet. 
 
For den, som flytter fra en kultur til en anden, bliver konfrontationen med et andet 
værdigrundlag mere påtrængende og forvirrende, netop fordi  seksuelle holdninger og 
forestillinger opfattes af den enkelte med baggrund i det, som er ”naturligt”.  
Værdi- og kulturkonflikter af denne slags kan skabe problemer, når det gælder familie og 
seksualitet.  
I alle kulturer findes nogle tabuforestillinger med relation til intimsfæren og seksualiteten. 
Sådanne tabuforestillinger kan sjældent forklares at have en enkel og rationel funktion.  
 
Kulturelle normer og symboler, som henviser til en forbindelse mellem mental og kropslig 
helhedsoplevelse kan man se i alle samfund. Det, at have en perfekt krop uden huller, mangler 
eller ar, anses i alle kulturer for at være en forudsætning for at mennesket kan føle sig hel og 
have kontrol over sine handlinger.  

 
Kroppens porte er også sjælens porte, når det gælder samspillet mellem den enkelte og andre 
mennsker. Hvem man kan tale med om seksualitet eller problemer i f.eks. husholdningen, kan 
der være strenge regler for, som hos eksempelvis visse afrikanske folk.  
Det, som styrer disse reglers udformning, er først og fremmest spørgsmål om hierarki eller 
lighed. Konsekvensen bliver, at mennesker, som tilhører forskellige kategorier i spørgsmål om 
magt og prestige, bør undgå seksuelle hentydninger eller emner i samtale, som angår 
kropsåbninger. I dette perspektiv må de forskelle, som findes, tolkes i spørgsmål om seksuel 
åbenhed, faktisk eller symbolsk, relateret mellem mennesker fra forskellige samfund. Hvordan 
dette sociale hierarki opfører sig, kan skifte fra det ene samfund til det andet. Men overalt 
gælder det, at de, som anser sig som tilhørende en anden social kategori, højere eller lavere, 
end den person, de møder, oplever en stor skam omkring tanken at ”åbne sig”, hvad enten det 
er i  bogstavelig eller symbolsk forstand.  

 
Hvordan kønspersonligheder defineres, eller rettere sagt, hvordan relationen mellem mand og 
kvinde defineres, veksler fra den ene kultur til den anden.  
En almindelig rumlig inddeling er højre/venstre inddelingen, som samtidig siger noget om 
kønnenes typiske forhold til hinanden.  
Den er almindeligt overalt i verden og indebærer, at mænd placerer sig til højre og kvinder til 
venstre. Underforstået her er det, at manden forholder sig til kvinden som højrehånden til 
venstrehånden. Det indebærer igen bl.a., at manden er stærkere end kvinden og ofte har denne  
højre/venstrerelation associationer til renhed/urenhed. Kvindens grænser symboliserer 
gruppens grænser i en situation med møde med mandlige repræsentanter fra andre sociale 
grupper. 
Disse regler bliver til en kompakt isolering omkring den enkelte gruppes kvinder, med både 
mure uden vinduer og døre uden åbning for andre end egne sociale grupper (29). 

 

6.5 Etik i mellemmenneskelige relationer 

En vigtig faktor i alle sammenhænge er relationerne mellem mennesker. Når vi taler om 
seksualitet, kommer vi ind på de tætteste og mest intime relationer, der kan skabes mellem 
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mennesker. Alle relationer bygger på visse etiske regler, også disse (30). Løgstrups tanker om 
grundlaget for mellemmenneskelige relationer er: 
 

"At vort liv med og mod hinanden består, at den ene er udleveret den andre, betyder, at 

vore indbyrdes forhold altid er magtforhold. Den ene har mere eller mindre af den 

andens liv i sin magt ((Løgstrup, 1986 #611)39) 

 
Enhver relation indebærer en gensidig afhængighed og et gensidigt magtforhold mellem 
mennesker. Mennesket kan ikke forholde sig til andre mennesker uden at udlevere sig selv, 
dvs sætte noget af sig selv på spil. Dette indebærer en forventning om, at man selv bliver taget 
imod, forstået og accepteret. Denne forventning indebærer, at vi i forhold til andre i nogen 
grad blotter os selv. Følgelig er man også sårbar.  
Selvudlevering er et af livets grundfænomener. Forhold mellem mennesker bygger på en 
absolut fordring til den enkelte, den enkelte vover sig frem mod den anden for at blive 
imødekommet.  
 
I en relation med naturlig tillid bliver reaktionen voldsom i det øjeblik tilliden misbruges. 
Bliver medmennesket ikke mødt opstår der skuffelse, bebrejdelser og beskyldninger – der 
opstår en konflikt. En sådan konflikt kan ses som en moralsk dom, der dækker over brudte 
forventninger og skuffelse.  

"Afvist selvudlevering giver sig udslag i moralske domme, fordi situationen er emotionel 
og enkel, og blottelsen for enhver pris må skjules" ((Løgstrup, 1986),20) 
 

Kommunikation er en bevægelse mellem naturlig tillid og blottelse på den ene side, og magt 
og moralsk ansvar på den anden. 
  

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets 
liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til 
at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være 
forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller 
ej”. ((Løgstrup, 1986)25) 

 

Kommunikation og samarbejde indebærer, at man udleverer sig til en anden person, og den 
kommunikative  "ursituation" indebærer en etisk fordring til den enkelte, om at  møde den 
anden med en holdning af modtagelse og omsorg for den andres liv. Det etiske aspekt i 
fordringen ligger netop i, at det primære er hensynet til, hvad der tjener den andens eksistens, 
ikke det, som måtte tjene den andens eller ens egne ønsker og behov.  
 
Selv om ansvaret for at forstå det, som tjener den anden bedst, hviler på den enkelte, har den 
enkelte også er ansvar for ikke at forsøge at gøre sig til herre over, hvordan andre reagerer 
eller handler. Ingen hensyn giver den enkelte ret til at krænke den andens individualitet. 
Der er stor forskel mellem at tage ansvar for og tage ansvar fra den anden. Det første er at leve 
op til den etiske fordring, mens det sidste vil være magtmisbrug (30). 
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6.6 Fysiologisk og anatomisk påvirkning ved seksuel stimulering.  

Masters og Johnson´s model af menneskers seksuelle gensvar omfatter fire stadier: 
Ophidselses-, plateau-, orgasme- og afslapningsfasen. Når manden bliver ophidset, opstår 
erektion af svulmelegemet i penis, hos kvinden øges klitoris. Egentlig erektion kan ses hos 
nogle. Der opstår lubrikation af vagina hos kvinder, og glans penis fugtes hos manden. 
Orgasme opnås på 2 måder: Gennem fysisk stimulering, eller emotionelt gennem syn, hørelse, 
lugt og fantasier.  
Den fysiske og kropslige reaktionen, siger ikke noget om, hvad mennesket føler i forbindelse 
med den seksuelle aktivitet. Kaplan (24) opdagede, at mange af de mennesker, som ikke blev 
hjulpet med sexterapi klagede over, at den sexuelle lystfølelse var blevet mindre, eller helt var 
forsvundet.  
Udfra disse erfaringer mente hun, at den seksuelle ophidselse måtte sættes i gang af lyst. Til 
ovennævnte faser af Master og Jonson vil man derfor i dag tilføje yderligere to vigtige faser i 
forbindelse med den seksuelle funktion – nemlig seksuel lyst og seksuel tilfredsstillelse. For at 
blive seksuelt ophidset, må man ville ophidses (31).  
Den seksuelle lyst, ophidselsen, orgasmen og tilfredstillelsen er alle eksempler på emotionelle, 
subjektive tilstande.  
 
Centret i hjernen i det limbiske system registrerer oplevelsen af seksualiteten. 
Den mest synlige fysiske reaktion på seksuel stimulering er myotoni, hvilket indebærer øget 
spænding og aktivitet i den glatte og tværstribede muskulatur.  
Blodcirkulation og blodfylde i bl.a. kønsorgan og hud øges også i forbindelse med seksuel 
ophidselse.  
Disse forandringer kontrolleres og formidles af det autonome nervesystem, som undervejs 
påvirkes af højere centralnervestimuleringer, bl.a. det førnævnte limbiske system. Visse af 
disse mekanismer kan også udløses refleksmæssigt og kontrolleres da på sacralniveau  (S2-4 i 
rygmarven). Det parasympatiske center regulerer reflexmæssig erektion og lubrikation. Det 
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påvirker blodtilførslen i genitalområdet. Oplevelsen af  følelsen går fra genitalområdet både 
via parasympaticus og sympaticus nerver tilbage til hjernen.  
Rygmarven spiller en vigtig rolle for orgasme og ejakulation. Den fungerer på lavt thoracalt 
niveau, dvs. Th 10- L 2, hvor centret for udløsning og ejakulation findes. Dette styres via det 
sympatiske nervesystem, som også påvirker cerebral psykogen erektion.  
Orgasmreaktionens fysiologiske udtryk er bl.a. en serie rytmiske ufrivillige kontraktioner i 
bækkenbunens tværstribede muskler. Disse har et interval på 0,8 sek og er ens hos kvinder og 
mænd. I forbindelse med udløsning hos manden sker emition, dvs. kontraktion i prostata og 
sædblære, idet udtømning af sædvæske og prostatasekret sker i urinrøret.  
Dette efterfølges af en kraftig trykstigning i urinrøret, da lukkemusklen til urinrøret trækkes 
sammen. Derpå følger rytmiske kontraktioner ca tre gange. Orgasmefølelsen optræder, når 
sæden presses gennem det følsomme urinrør. Efter de ufrivillige kontraktioner opstår en  hvile 
periode hos manden, hvor sexuel stimulation ikke er mulig. Denne periode har kvinder ikke, 
og dette indebærer, at hun kan opnå kontinuerlige orgasmer. (22). 

 

6.7 Påvirkning af seksualfunktionen i forbindelse med kirurgiske indgreb i bækkenet. 

Ved indgreb i bækkenet kan anatomien ændres som et resultat af, at noget er fjernet. Der kan  
også opstå fysiologiske ændringer specielt på grund af beskadigelse af nerver i forbindelse 
med indgrebet. Dette gælder især cancerkirurgi, hvor indgrebene ofte kan være ganske 
omfattende for at opnå fjernelse af alt det syge væv. Men de kan også opstå i forbindelse med 
indgreb for godartede lidelser som inflammatorisk tarmsygdom (IBD) som Ulcerøs Colitis 
eller Mb. Crohn.  
De ændrede forhold kan give anledning til forskellige problemer. 
 
Efter tarmoperationer 

Det hyppigste seksuelle problem hos stomiopererede kvinder er smerte ved samleje, eller 
vanskelighed med, måske slet ikke at være i stand til, at kunne gennemføre et samleje.  
Dette kan skyldes flere forhold:  
Når rectum fjernes helt, bliver der større plads i bækkenet. Dette medfører, at uterus bøjes 
bagud. Uterus trækker vagina med sig, og det betyder igen, at denne ændrer stilling til i nogle 
tilfælde at ligge horisontalt, i andre tilfælde bliver vagina adhærent til sacrum. 
Den horisontale skede kan give smerter under samleje. Forsnævringen i skeden kan i sig selv 
blive vanskelig og smertefuld pga. skedens vinkel, og under samleje kan penis støde mod 
halebenet, som nu ligger bagved vagina. Dette kan være smertefuldt for såvel kvinden som for 
partneren.  
I forbindelse med spredning af rectalcancer kan det være nødvendigt med 
involvering/fjernelse af bageste vaginalvæg, og det kan i nogle tilfælde betyde at samleje er 
umuligt (59).  
 
 
Hvis kvinden danner mindre fugtighed (lubrikation) i skeden, kan det også betyde smertefuldt 
samleje, fordi friktionen af penis bliver for stor. Årsagen kan være mindsket østrogen 
produktion, som ved en gynækologisk cancer. Det kan forekomme, fordi  nervepåvirkningen 
ved en operation for cancer i endetarmen er fuldstændig den samme. Ved cancer operation i 
bækkenet løber kvinden, ligesom manden, en risiko for at miste ”erektionen”. Kvinden får så 
ikke clitoris erektion, og svulmelegemerne i skamlæberne,(modsvarende mandens i penis), 
som har som opgave at vare ”støddæmpende”, fungerer ikke.  
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Den seksuelle aktivitet, som tidigere er oplevet som dejlig, kan da blive smertefuld (15, 16, 
34, 49). 
 
Inderst, i en horisontaltstillet skede, kan der hos nogle kvinder danne sig en "kulp". Dette kan 
give mange problemer for kvinden. I kulpen kan forskellig typer sekret, eks. mucus, 
menstruationsblod og sæd samle sig. Kvinden vil generes af en del udflåd, som tømmer sig, 
specielt ved stillingsændring. Udflåden kan være ildelugtende, fordi der let opstår infektioner 
med bakterier eller svamp. Problemet kan minskes med regelmæssig vaginalskylning og brug 
af surgørende skyllevæsker (15, 59). 
 
Hos mænd, som får udført kirurgi i bækkenet, er det hovedsagelig nerveskader, som er 
årsagen til forandringer. Tæt omkring endetarmen ligger nerveplexi, som sender nerver i flere 
retninger. Ved omfattende kirurgi vil det være vanskeligt at undgå beskadigelse af nogen af 
disse nerver. Det kan betyde manglende eller svækket erektion. 31 % af de mænd, som blev 
opereret efter 60-års alderen blev impotente efter proktocolectomi, hvorimod det kun var 
tilfældet for 6% af de mænd, som blev opereret i alderen 20 – 30 år (32).  
En undersøgelse af Koukoras (27) viste, at hvis operationsmetoden bibeholdt nervefunktionen 
blev den seksuelle aktivitet påvirket hos 24% af mændene, mod 54% hvis operationen ikke 

bibeholdt nervefunktionen.   
Radiologisk behandling af rectum kan også indvirke på den seksuelle funktion hos både mænd 
og kvinder. 
 
En undersøgelse af Gloeckner viser, at alle undersøgte mænd, som var blevet opereret i 
bækkenet og havde fået stomi, efter operationen havde midlertidig eller permanent impotens. 
Af kvinderne, som havde fået foretaget proctocolectomi, havde 76 % efter operationen en 
følelese af ubehag, stramhed eller smerte i forbindelse med samleje. Årsagen til problemerne 
hos kvinderne kunne skyldes dannelse af arvæv og nedsat lubrikation, hvilket igen skyldes 
beskadigelse af nerver i forbindelse med indgrebet. 
Problemer ved perineum og rectum kan også påvirke seksualiteten. Ifølge undersøgelsen 
forekom det, at patienter kunne have problemer med sivning og lækage i forbindelse med 
samleje, selv om rectum ikke blev fjernet. Derimod påvirkedes oplevelsen af orgasme eller 
følsomhed i gentalia ikke hos kvinderne. (18). Dette er også beskrevet i andre undersøgelser 
(17). 
  
Efter cystectomi 

Hos kvinder, som bliver cystectomeret pga.cancer vesica, er det almindeligt at fjerne uterus, i 
tilfælde, hvor kvinden er over den fertile alder. Når organer ligger tæt på hinanden, kan 
canceren metastasere ind i naboorganer. Det kan derfor blive aktuelt både at fjerne uterus ved 
blærecancer - også hos kvinder i den fertile alder - og dele af vagina. 
Vagina kan herved blive både kortere og smallere end oprindelig. 
Dette kan føre til, at vagina bliver så lille, at vaginalt samleje bliver svært eller umuligt at 
gennemføre (18).   
 
Hos mænd medfører cystectomi, at ejakulationsmekanismen bliver til såkaldt ”tør orgasme”, 
og erektionsproblemer er meget almindelige. Mange mænd bliver derfor allerede inden 
operationen informeret om de risici, der kan opstå. De frarådes samtidig medicinsk behandling 
for erektionsforandringen. 
Hvis manden har natlig- eller morgenerektion har problemerne oftest en psykologisk årsag. 
Det tager lang tid i det hele taget at rehabilitere efter operation.  
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Nerverne, som styrer erektionen, kan være påvirkede i meget lang tid.  
Det kan faktisk tage flere år, inden det med sikkerhed kan fastslås, om erektionen fungerer. 
 
Fertilitet 

Kvinder i den fertile alder, som bliver opereret - og måske endda flere gange - med eller uden 
rectumamputation, får reduceret mulighederne for at blive gravid på normal vis ganske 
væsentligt. Det er ikke bare den forandrede bækkenanatomi og tuba occlusion (forsnævringer 
i æggelederne) men  også muligheden for dannelse af adhærencer. For disse kvinder tager det  
ikke blot længere tid at blive gravide, men mulighederne reduceres til ca. 50%. 
Hos mænd kan beskadigelse af nerverne, som innerverer blærehalssmusklen give manglende 
sædudtømning, fordi sæden går ind i blæren. Dette medfører, at spermkvaliteten forringes 
væsentligt. 
Flere af de ovenstående ændringer kan altså føre til infertilitet. In vitro fertilisering (IVF) kan 
være et tilbud til nogen af kvindene, og der gives gode chancer for graviditet.  
Graviditet og fødsel medfører normalt ingen vanskeligheder (36).  
 

6.8 Kropsimage, selvtillid og seksualitet 

Seksualitet kan være kilde til sensualitet, til lyst og velvære. En kilde til kropslig-fysisk 
nærhed og intimitet, til leg og afspænding. For at opleve sig som et seksuelt attraktivt 
menneske, vil det derfor være af stor betydning, at man er tilfreds med sig selv og holder af 
den krop, man har. 
 
Til belysning af hvilke faktorer, der har betydning for opfattelsen, kan man bl.a. se på teorien 
om kropsimage (body image). Det er et omfattende og flertydig begreb, som er beskrevet i 
forskellige sammenhænge, men Schilder anses som en af de første, som beskæftiger sig med 
dette.  
 
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” (43 s.11). 

  
Price har 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)” (41 s.4). 

 
 
Det vil sige, kropsimage er et begreb, som indeholder opfattelsen af kroppen som et fysisk 
organ, samt kropsbilledet og opfattelsen af dette. Men det er også oplevelsen af kroppen, 
”trives jeg med den eller ikke?”. Det er følelser knyttet til opfattelsen og oplevelsen, samt den 
betydning dette har for personen og dennes adfærd. Det er oplevelserne og deres indflydelse 
på omgivelserne, som både personen og omgivelserne oplever dem (55). 
 
En persons kropsimage udvikler sig gennem hele livet. Allerede i spædbarnsalderen og måske 
endda tidligere, bliver de første byggestene lagt. Udviklingen foregår både på et ubevidst og et 
bevidst plan. Det påvirkes af indre biologiske forandringer og kulturelle-, samfunds- og 
miljømæssige aspekter (42). I følge Price vil en persons selvtillid og selvfølelse være tæt 
knyttet til opfattelsen af kropsimage. 
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Kropsrealitet 

Den reelle krop er det, vi objektivt kan beskrive om kroppen.  
Hvad er vægten, højden? Hvilken hudfarve, hårfarve osv.? Det er kroppen, som den udvikler 
sig biologisk set.  
Som nyfødt har man en kropsbygning med arme og ben, som er forholdsvis korte, og et 
hoved, som til gengæld er forholdsvis stort, helt uden eller med begrænset hårvækst. Under 
opvæksten ser man en øgning i længdevæksten og udvikling af kønskaraktererne. Til slut, 
efter en normal aldring, ser man et gammelt menneske med alle de aldersmæssige kropslige 
forandringer.  
Den reelle krop ændrer sig mere eller mindre hele livet, og der sker en gradvis aldring, enten 
man vil eller ej. 
Nogle kan acceptere denne ændring, andre kan ikke. Ændringerne kan påføres bevidst 
(bodybuildere, styrketræning, solarium m.m.) eller ubevidst, som det for eksempel sker under 
en graviditet, hvor der indtræffer kortvarige drastiske ændringer (42,55). 
 
Kropsfremtoning 

Et menneskes fremtoning viser sig ikke bare ved påklædningen, men også via de roller, de 
værdier og de holdninger, som styrer personens adfærd. Vor fremtoning afspejler vor 
opdragelse, som giver os regler for, hvad man kan, hvordan man ter sig i bestemte situationer, 
og hvad man ikke kan. F.eks. lærer vi som små børn, at det ikke er i orden at have direkte 
kontakt med vore affaldsstoffer. Det er urent og ulækkert.  
Den fremtoning vi har, vil omgivelserne reagere på. Nogle gange positivt bekræftende, andre 
gange negativt. Disse reaktioner vil påvirke vores opfattelse af os selv, både positivt og 
negativt og kan herved påvirke selvsikkerheden, selvfølelsen og selvtilliden.  
Der er både elementer, som er bevidste, og andre, som er ubevidste i kropsfremtoningen. 
Hvilken påklædning, vi vælger, kan være bevidst og kan være styret af den situation vi færdes 
i. Der vil være forskel i valget af påklædning afhængig af, om det er havearbejde eller 
gallamiddag, vi skal til.  

Figur: ”Body Image” består av kroppsrealitet, kroppsframtoning og kroppsideal. 
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Vi kan vælge fremtoning, der gør os iøjnefaldende eller usynlige, eller vi kan bevidst benytte 
forskellige kamuflageteknikker for at skjule eventuelle skavanker (41,55)  
 
 

 
 
Kropsidealet. 

Kropsidealet er det billede, vi inderst inde har af os selv, og som kan være svært at ”se” og 
dermed beskrive. Et billede, som enten kan være realistisk og ligne den reelle krop, eller 
urealistisk, fordi det er et billede af, hvordan vi ønsker eller drømmer om at se ud. 
Det idealbillede, vi har af kroppen, er altid en ”normal” krop. Dvs. der er symmetri - to øjne, 
ører, arme og ben. Der er regelmæssige konturer, kroppens funktioner er normale og præget af 
styrke. Bevægelserne er koordineret i forhold til hinanden. 
Kropsidealet er påvirket af almindelig velbefindende, naturlig kropsaldring, størrelse og vægt, 
kropslugte m.m. samt det idealbillede, som er gældende i det samfund, man lever i. 
Kropsidealet udvikles livet igennem. Opfattelser og påvirkninger fra kammerater, idoler, 
medier, reklamer og filmverdenen er ikke uvæsentlig for dannelsen af det indre billede 
(41,55). For nogle mennesker er kroppen det mest værdifulde i livet. Idealet og det indre 
billede påvirker dem meget og styrer meget i deres liv. For andre er det mindre væsentlig. 
Noget tyder på, at det er mere almindeligt at have et urealistisk kropsideal end et realistisk. 
 
Kropsimage og selvfølelse 

Udviklingen af selvfølelse afhænger af harmonien og balancen mellem kropsrealitet, 
kropsfremtoning og kropsidealet. Er der balance og harmoni, vil dette kunne medføre 
udvikling af en positiv selvfølelse. Men ved manglende balance og harmoni, kan der udvikles 
en negativ selvfølelse. Den tilstand, som opstår med positiv eller negativ selvfølelse, kan være 
vedvarende og dominerende i kortere eller længere perioder af et menneskes liv.  
Ændringerne kan påvirke enten kropsrealiteten, kropsfremtoningen og/eller kropsidealet. 
Men det er ikke bare disse, som har betydning for personens selvværdsfølelse og dermed for 
de reaktioner, vedkommende kan vise ved kropsændringer. Personens ressourcer til at mestre 
nye situationer, betydning af ændringerne for fremtiden, støtte fra familie og venner er også af 
stor betydning (41,55). 
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Figur: PLISSIT – modellens pyramide kan også illusrere, hvor mange personer, der behøver 
hjælp på de forskellige niveauer. 

6.9 P LI SS IT modellen  

Annon (4), en amerikansk psykolog, introducerede i 1974 en model, som skulle fungere, som 
en guide for sundhedspersonale, når de arbejdede med seksuelle emner – den såkaldte 
PLISSIT-model: 
P står for Permission, LI for Limited Information, SS for Spesific Suggestions og IT for 
Intensiv Terapi.  
PLISSIT’s forskellige niveauer kan illustreres, som en pyramide. 
 
 

 
 

De fleste patienter kan hjælpes blot gennem det at få tilladelse, (Permission).  
Hvis patienten betragtes som et seksuelt individ, og patienten/pårørende opmuntres eller gives 
tilladelse til/forståelse for, at temaet seksualitet kan tages op.  
På dette niveau kan mange professionelle også hjælpe. 
 
Information (Limited), indebærer en begrænset, almen information.  
Dette kan dreje sig om f.eks. normale aldersforandringer, som kan påvirke seksualfunktionen, 
medicinske bivirkninger eller de konsekvenser et kirurgisk indgreb kan have for den 
fremtidige seksualfunktion.  
Der vil være lidt færre patienter, som har brug for denne hjælp.  
På disse to første niveauer mente Annon, at majoriteten af sundhedspersonalet burde kunne 
træde ind. 
 
Specielle forslag (Spessific Suggestion)  indebærer, at der gives konkrete forslag til løsning på 
et problem. Dette kan f.eks. være at foreslå  alternative samlejestillinger, prøve eller foreslå 
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brug af seksualhjælpemidler. På dette niveau er der færre sundhedspersoner, som har viden og 
er i stand til at hjælpe, ligesom der vil være endnu færre patienter, som har behov for hjælp af 
denne type. 
 
Når der er behov for Intensiv terapi (Intensiv Terapy), er det forholdsvis få mennesker, som 
har brug for denne specielle type ekspertbehandling af urolog, sexolog, psykolog og psykiater. 
 
På alle niveauer i modellen er det vigtigt,  at sundhedspersonalet kender sine egne 
begrænsninger og ikke går udover disse, men hurtigt henviser til eksperter ved behov for 
disse.
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7.0.Resultat 

7.1. Præsentation af standard 5: 

 
Hovedemne: stomipleje, delemne seksualitet.  
 
Kvalitetsmål: Alle patienter skal før og efter stomioperationen have fået individuelt tilpasset 
information om faktorer, som kan have betydning for seksuallivet.  

Standardformular bilag I 

 
Struktur 

Rammerne for information om seksualitet tilrettelægges udfra dataindsamling om 
patientens helhedssituation, som handler om fysiske, psykiske, sociale, kulturelle åndelige 
eksistentielle dimensioner samt kortlægning af patientens netværk. 
Dataindsamling og øvrig dokumentation indføres i plejeplan. 
 
Der skal skabes mulighed for involvering af patientens partner i samtalen/erne. 
Stomisygeplejersken/sygeplejersken skal have ajourført viden om de fysiske psykiske, og 
sociale konsekvenser, der kan opstå i forbindelse med stomioperation. 
Desuden skal hun kende og være i stand til at tage udgangspunkt i PLISSIT modellen. 
 
Der skal sikres mulighed for ro og tid til gennemførelse af samtalen/erne. 
I forbindelse med samtalen/erne skal der samtidig forefindes relevant skriftligt 
informationsmateriale (brochurer, bøger, pjecer), video eventuelt videomateriale, som  
kan udleveres efter individuelle behov. 
Patienten/partneren skal have mulighed for at få oversigt over relevante sexhjælpemidler og 
stomibandager. 
 
Der forefindes endvidere oversigt over specialister, ressourcepersoner, patientforeninger og 
opfølgningsmuligheder. 
 
Proces 

Information om seksualitet ses som en interaktiv proces mellem især læge, patient/partner og 
stomisygeplejerke/sygeplejerske, hvor der tages udgangspunkt i den information, lægen giver 
patienten præoperativt. 
Stomisygeplejersken/sygeplejersken tager udgangspunkt i sin viden og erfaring og giver 
patienten/partneren mulighed, tid og tilladelse (tryghed) til at tale om seksualitet og seksualliv. 
Ud fra patientens/partnerens oplysninger og viden om seksualitet, formidler 
stomisygeplejersken/sygeplejersken relevant mundtlig information, udleverer skriftligt 
materiale og/eller viser hjælpemidler efter individuelle behov. Materiale/hjælpemidler 
gennemgås sammen med patienten/partneren, som giver mulighed for spørgsmål. 
 
Hvis der er behov, formidler stomisygeplejersken/sygeplejersken kontakt til specialist, eller 
anden ressourceperson. 
 
Stomisygeplejersken/sygeplejersken sørger for tid til opfølgning i ambulatoriet/stomiklinik og 
dokumenterer processen. 
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Resultat 

Gennemføres ovenstående kriterier for struktur og proces, vil det i patientens plejeplan 
fremgå, at han/hun er informeret om sin sygdom, operationen og eventuelle seksuelle 
konsekvenser. 
Patienten har haft mulighed for at deltage sammen med sin partner, og der er givet udtryk for, 
at samtalen om seksualitet og seksualliv er sket professionelt. 
Patienten har haft mulighed for at udtrykke sine tanker og bekymringer i forbindelse med 
seksuallivet. 
Patienten/partneren har fået udleveret og gennemgået relevant skriftligt informationsmateriale, 
fået besvaret spørgsmål og givet udtryk for at have forstået dette. 
 
Patienten har givet udtryk for, at have fået relevant information om stomibandager, brugen af 
disse, og hvorledes de anskaffes. Desuden kender patienten eventuelle yderligere tiltag, der 
skal iværksættes vedrørende specialister, ressourcepersoner og/eller patientforeningen. 
Eventuelt har patienten fået hjælp i forbindelse med skabelse af kontakt til disse.  
Det er dokumenteret i plejeplanen, at patienten har fået individuelt tilpasset information om 
faktorer vedrørende seksuallivet. 
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8.0 Diskussion 

Sundheds- og sygeplejens mål er at opnå en god sundhedstilstand for hele befolkningen på 
lige vilkår. Vi har en stærk påvirkning, når mennesker er i en problemsituation, og defor må 
plejen præges af helhedssyn, forståelse, indlevelse og evne til omsorg. 
Helhedssyn betyder, at vi ser mennesket som et hele med symptomer, sygdomme, deres 
årsager og konsekvenser i såvel et medicinsk som et psykologisk og socialt perspektiv (11,45).  
Udfra WHO´s definition indgår seksualiteten i en helhed af somatiske, emotionelle 
intellektuelle og sociale aspekter (57). Sygeplejersken/stomiterapeuten skal sørge for, at 
behovene opfyldes også i forhold til seksualitet. Forskellige patienter har forskellige behov for 
hjælpe, når det gælder seksualitet, derfor er denne diskussionsdel udfærdiget med  PLISSIT-
modellen som baggrund. 

Permission (Give tilladelse) 

For at stomiterapeuten/sygeplejersken skal være i stand til at hjælpe patienten med at løse 
seksuelt relaterede problemer, må vi først og fremmest acceptere, at han/hun har seksuelle 
ønsker, behov, og at han/hun har krav på, at også dette livsområde tages alvorligt. Både 
intellektuelt og følelsesmæssigt må seksualiteten ses som både en positiv og negativ kraft i 
ethvert menneskes liv. De fleste patienter tænker på, hvordan seksuallivet efter det kirurgiske 
indgreb med stomi kunne blive. Derfor må vi som sundhedspersonale tage emnet op, 
informere og tillade en diskussion om seksualitet efter stomioperationen. 
Sundhedspersonalet skal overkomme de følelsesmæssige og holdningsmæssige barrierer.  
Borwell (6) beskriver, at det er mere almindeligt, at patienten selv begynder at tale om fysiske 
problemer end psykiske. 
  
Derfor er det vigtigt, at læge og stomisygeplejerske ikke glemmer at informere om og 
diskutere den psykologiske påvirkning af seksualiteten i forbindelse med stomioperationen. 
En forudsætning for et godt samliv er, at der kan være et afslappet forhold til partneren. 
Det er derfor vigtigt at tale om sine følelser (21).  
I et forhold  hvor den ene bliver syg og opereres, kan der ske en magtforskydning mellem 
partnerne, således at forholdet havner i en krisetilstand.  
At tage ansvar for en andens liv og seksualitet er måske nødvendigt i en begrænset periode  
(30).  
Et studie af Gloeckner (18) viste, at mange par var kommet hinnanden nærmere i forbindelse 
med stomioperationen. Videre syntes patienterne, at partneren burde have været inddraget i 
diskussionerne og deltaget i samtalerne.  
Alle patienterne syntes, at seksuel information skulle være obligatorisk.  
Halvdelen af alle nærtstående pårørende reagerede positivt på stomioperationen, en fjerdedel 
reagerede negativt, og resten var reserverede omkring stomioperationen.  
  
Det er vigtigt, at have en holdning, der viser tilladelse i mødet med patienter fra andre 
kulturer, religioner og forskellige seksuelle præferencer som f. eks. homo-og biseksuelle (2, 
29, 37) En patient, som eksempelvis lever i et homoseksuelt forhold, har naturligvis samme 
behov som en heteroseksuel patient for åbent at kunne diskutere følelser og frygt for sygdom, 
behandling og stomi. 
Man skal samtidig tænke på, at det er en myte, at alle homoseksuelle mænd praktiserer 
penetrerende sex, og at alle lesbiske kvinder ikke gør det.  
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Hovedparten af de patienter, som får foretaget stomioperation, er ældre voksne.  
For kvinder kan seksualiteten efter menopausen ofte opleves bedre end tidligere.  
Men efter operationen kan orgasmeoplevelsen påvirkes negativt af den aftagende vaginale 
lubrikation, og klitorisstimuleringen kan føles smertefuld.  
Mænd har brug for mere direkte genital stimulering for at aktivere erektion. Selv volumen af 
ejakulatet og intensiteten af orgasmen, mindskes. Inkontinensproblemer  kan forekomme, og 
den seksuelle tiltrækningskraft påvirkes af, at han/hun har brug for at bære ble eller KAD 
(40). Vi bør tage i betragtning, at disse problemer måske allerede optager patienten. Det 
kirurgiske indgreb og stomien bliver så en yderligere belastning, som kan påvirke 
seksualiteten. 

Limited Information (Information, oplysning, undervisning) 

På dette stadie gives generel og konkret information til den stomiopererede patient/pårørende 
omkring seksulitet og de fysiske følger af det kirurgiske indgreb. Informationen skal gives  
relateret til patientens bekymringer og afklare eventuel frygt og misforståelser. 
Den stomiopererede kan umiddelbart opleve at føle sig anderledes og begrænset i forhold til 
tidligere. Selvtillid og selvværdsfølelsen kan påvirkes -  noget, der direkte eller indirekte kan 
påvirke vedkommendes kontakt med andre og hermed også seksuallivet (25). Ikke længere at 
være ”normal, at opleve at man ikke længere dur og er en rigtig mand eller kvinde”, er 
følelser, som opstår direkte relateret til stomioperationen.  
 
Wiel (58) skriver, at det tager mindst et år inden den stomiopererede kan acceptere sit nye 
bodyimage. En del gør det aldrig.  
Patienten kan opleve stor sorg og savn ved at miste en del af sin krop og dens funktion (3).  
I den vestelandske kultur, hvor man skal være attraktiv og have en perfekt krop, kan det ikke 
bare være svært, men også umuligt, at være stomiopereret. Det er ikke usædvanligt at den 
stomiopererede føler sig både snavset og frastødende (19, 47).  
Erektions- og ejakulationspræstation betyder særdeles meget for mange mænd og at miste 
dette påvirker mandigheden. 
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En mand med stomi oplever sig oftere mindre attraktiv og tiltrækkende end en kvinde. Mænd 
får i højere grad forstyrrelse i selvbilledet end den stomiopererede kvinde (42).  
 
Patientens angst og bekymringer kan bl.a. handle om: 
- diagnose og prognose 
- afvisning fra partner, venner og familie 
- undersøgelser og operation 
- smerter 
- stomien 
- lyde og lugt 
- ar og skiftninger 
 
Det må gøres klart for patienten: 

• At det er normalt at være træt efter en operation 
• At træthed, depression, dødsangst, sorgbearbejdelse og ændret kropsopfattelse kan påvirke 

seksuallysten. 
• At nerveskader under operationen kan betyde fysiske skader, som kan medføre 

inkontinens, rejsningsproblemer, sædafgang til blæren, ændret orgasmeoplevelse og 
manglende smøring. 

• At flere nerveskader vil forsvinde inden for ½  -1 år. 
• At rejsningsproblemer kan behandles medicinsk, kirurgisk og med forholdsvis simple 

hjælpemidler. 
• At seksualitet er mere end samleje og includerer alle aspekter af intimitet. 
• Udelukkelse af et aspekt i den seksuelle funktion behøver ikke nødvendigvis at omfatte 

alle andre. 
• At samleje ikke skader stomien. 
• At graviditet og normal fødsel er muligt. 
• At bekymringer omkring selvbilledet og det, at være attraktiv, er normalt. 
 
Praktiske informationer, der kan hjælpe patienten: 
- lad partnere se stomien, måske røre ved den så hurtigt som muligt 
- løs behovet for intimitet ved at sove sammen. 
- anvend evntuelt alternative sexstillinger for at få posen ud af focus. 
- anvend eventuelt lækkert undertøj, overtrækspose eller lille minicap. 
- vær klar over, at stomien som regel er mest aktiv umiddelbart efter et måltid. 
- tøm eller skift posen inden sengetid. 
- se muligheder i stedet for begrænsninger  
 
Fertilitetsproblemer er almindelige efter stor kirurgi i det lille bækken (5, 36, 39).  
Hvis kvinden ønsker at blive gravid og har ægløsning (kontrolleres gennem tempraturmåling), 
er det ikke nødvendigt at gennemgå omfattende infertilitetsudredning for at gennemføre en in 
vitro fertilisering (IVF), da adhærencer med tubaocclusion kan være det egentlige problem.  
Hvis kvinden senere bliver gravid, og når abdomen vokser i omfang, forandres stomien også. 
Der kan opstå lækageproblemer og alternative stomibandager bør overvejes (10, 13, 23, 35).  
At føde vaginalt er ikke mere vanskeligt end for ikke opererede.  
Derimod kan sectio være kompliceret på grund af risiko for adhærenceudvikling efter kirurgi.  
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Inflammatorisk tarmsygdom med diare påvirker mandens spermproduktion. Hvis han 
efterfølgende får behandling af sin inflammatoriske tarm med sulfasalzin, påvirker dette 
sædcelleantallet, deres bevægelighed og på den måde fertiliteten.  
Skift til et andet præparat kan normalisere sædcelleantallet (17).  
Hvis manden har retrograd ejakulation i forbindelse med udløsningen, vil sæden tømmes i 
urinblæren og komme ud sammen med urinen.  
Sædcellerne har her mindre bevægelighed og kan som regel ikke anvendes til befrugtning. 
Derimod kan sædcellerne hentes direkte fra testiklerne til en in vitro fertilisering (IVF) (17). 
 
Cancer sygdommen kan ofte sprede angst, og der kan opstå forkerte myter om f.eks.at cancer 
smitter eller spredes i forbindelse med seksuel kontakt. Dette er ikke rigtigt. 
Det er ikke skadeligt, at have sex efter radiologi eller cytostatikabehandling. Men det er ikke 
tilrådeligt at have seksuel aktivitet under medicinbehandling, som nedsætter immunforsvaret. 
Hos kvinder kan cytostatika bevirke, at menstruationen stopper, og der opstår irritation i 
skeden. Visse typer cytostatika kan påvirke den sexuelle lyst negativt. Også kvindelige 
partnere til mænd, som får cytostatika kan i perioder få irritation i skeden. I området , som er 
behandlet med stråler, kan manden/kvinden, som er behandlet, opleve ømhed og/eller 
irritation. Vævet i det strålebehandlede område kan desuden blive mindre elastisk (44).  
 
At få kontakt med patientforeninger og tidligere stomiopererede er til stor hjælp og støtte for 
mange. Det, at kunne tale åbent med mennesker, som har levet med stomi i længere tid, kan 
hjælpe patienten til at forstå, at det kan lade sig gøre at leve et godt liv med stomi. I nogle 
situationer kan det måske blive lettere for patienten at acceptere sin situation som 
stomiopereret.  
 

Det er ikke kun stomioperation, som kan påvirke seksuallivet.  
Også  sygdomme som f. eks. hypertoni, diabetes, demens og medicin for dette påvirker 
seksualiteten (8). Det er vigtigt at informere patienten om disse faktorer, således at ikke 
stomien og stomioperationen bliver gjort til ”syndebuk” for alle problemer. 
 
Spessific Suggestion (Specifikke forslag) 

Stomisygeplejersken/sygeplejersken bør kunneforslå specifikke løsninger på seksuelle 
problem hos den stomiopererede patient. Problemer kan være relateret til de anatomiske 
ændringer, som er opstået efter operationen. I denne forbindelse bør 
stomisygeplejersken/sygeplejersken også kende aktuelle tiltag, fremlægge dem for patienten, 
og henvise videre, hvis det skulle blive nødvendigt. 
Forslag ved erektionsproblemer kan være lægemidler i form af tabletter, injektion i penis eller 
medicin direkte i urinrøret. Behandlingen giver en midlertidig erektion tilpasset den 
individuelle seksuelle situation. Den behandlende kirurg kan selv udskrive medicin eller 
henvise patienten til urolog. 
Tekniske hjælpemidler til erektionsforstyrrelser kan være vacuumpumpe eller penisimplantat. 
Medicinsk behandling af erektiv dysfunktion er ikke altid optimalt. Et mekanisk hjælpemiddel 
kan være vacuumpumpe, men ulempen er, at penis bliver  ”skæv” og gradvis kold. Vibrator 
kan være bedre, hvis følelsen er nedsat, eller hvis patienten har svært ved at opnå orgasme. 
Den kan anvendes af både mænd og kvinder.   
Bækkenbundstræning kan være værdifuldt for den, som har nedsat bækkenbundsmuskulatur. 
 
Ved spredning af cancer i det lille bækken kan det kirurgiske indgreb omfatte vagina. Den kan 
blive både kortere og smallere end tidligere. Dette kan igen medføre, at vagina bliver så lille, 
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at vaginalt samleje bliver svært eller umuligt (18). Dilatation af vagina med fingrene eller en 
dilatator kan udvide vagina. Hvis kvinder har gennemgået strålebehandling kan vævet blive 
stift og sensibiliteten kan blive forandret. 
Hvis den opererede kvinde har smerter ved samleje efter rectumamputation, kan den lindres 
med ændring af samlejestilling. Det kan føles bedre, hvis manden eks. kommer ind bagfra. For 
stomiopererede kan samlejestillinger, som medfører belastning af abdomen og stomiposen, 
føles ubehagelig. I meget svære tilfælde af dyspareuni, hos rectumamputerede kvinder, kan en 
rekonstruktion af vagina laves ved at gluteusmusklen løftes op bagved skeden (48). 
 
At onanere selv eller sin partner kan være et tilfredsstillende alternativ, specielt hvis samleje 
er teknisk umuligt. Kvindens orgasme kan komme hurtigere, lettere og blive bedre med 
masturbation eller oral stimulering end med penis penetrering. Der kan også anvendes visuel 
stimulering gennem billeder, video eller blade (19). 
I hvor høj grad den professionelle føler sig kompetent til at gå i dybden med denne type 
problemer og komme ind på specifikke løsningsforslag vil være meget afhængig af den 
enkeltes kompetence, erfaring og egne grænser. Mestrer man ikke dette som 
stomisygeplejerske/sygeplejerske, skal patienten henvises til specialist.  
 
 

 

Intensiv Terapy (Special terapi) 

Sygdommen og det kirurgiske indgreb, sammen med patientens livserfaring, kan påvirke 
ham/hende så negativt, at kirurgen eller stomisygeplejerske/sygeplejersken ikke har 
kompetence til at behandle patientens specifikke problem. Det drejer sig om relativt få 
patienter, som har brug for speciel behandling i form af seksualterapi, eller i andre tilfælde 
psykologhjælp. 
Seksualterapien handler om at løse de seksuelle problemer, og målet med behandlingen er, at 
patienten går ud af terapien som et helt menneske. I forbindelse med behandlingen af det 
seksuelle problem, er det væsentligt, at inddrage patientens og partnerens seksualhistorie. 
Almås og Benstad (2) beskriver, at patienten og evt. partner skal, før de starter med praktiske 
øvelser, skrive deres seksuelle livshistorie, om hvad der har været vigtigt for dem i deres 
seksuelle udvikling.  
En almindelig behandlingsform i seksualterapien er sensualitetstræning. Det indebærer, at 
man går forsigtigt frem for at lære sin og partnerens krop at kende, og hvordan partneren og 
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man selv reagerer, uden at have præstationskrav om at skulle gennemføre samleje. 
Træningsseancerne følges op omkring de ting, som sker med patienten og partneren, imellem 
dem og det, de føler. 
Følelserne og handlingerne diskuteres senere med terapeuten.  
En anden træning er masturbationsteknik, både for kvinder og mænd. Behandling af for tidlig 
sædafgang og bearbejdning af mangel på seksuel lyst kan også være nødvendig.  
Et eksempel på et seksuel fysisk problem kan være forhudsforsnævring hos mænd, som kan 
give smerter i forbindelse med samleje. Hos kvinder kan vaginitis behandles gennem øvelser 
og samtaler.  

9.0. Konklusion 

 
Det, at blive opereret og få anlagt en stomi, er en faktor, som kan påvirke et mennekes evne til 
at udleve sin seksualitet. At tage emnet op og tale om seksualitet er for mange, både patienter 
og sundhedspersonale, vanskeligt og har derfor været et forsømt område. I flere lande har 
patienter fået en lovfæstet ret til information, og sundhedspersonalet har lovfæstet pligt til at 
give information.  
Dette stiller krav til plejepersonalet om at give nødvendig information eler sørge for at henvise 
til andre, hvis informationen stiller krav udover egne kompetence.  
Målet med udarbejdelsen af denne og tidligere standarder er at sikre patienten en sygepleje af 
høj kvalitet og nu er det samtidig en lovfæstet pligt og ret. Ved udarbejdelsen af denne 
standard er benyttet kvalitetssikringsmetoden DySSSy. 
 
PLISSIT-modellen er valgt som problemløsningsmetode til synliggørelse af forskellige 
patienters behov for information, vejledning og behandling på forskellige niveauer. 
Modellen viser, at de fleste vil kunne hjælpes ved, at plejepersonalet viser en tilladende 
holdning, at det er muligt at tale om og give en almen information om seksualitet. Det er 
meget vigtigt ikke at gå over sin kompetencegrænse, når det drejer sig om specifikke råd og 
intensiv terapi. Det er desuden vigtigt at respektere både patientens og egne grænser. 
 
Informationen bør holdes på et professionelt niveau og tage udgangspunkt i patientens viden 
og erfaring. I forbindelse med et tema som dette, bør der gøres brug af  flere kanaler for at nå 
frem med informationen. Mundtlig information, samtale med mulighed for at få spørgsmål 
besvaret er vigtig, men også anvendelse af skriftlig information, som patienten kan fordybe sig 
i på egen hånd. 
I standarden påpeges betydningen af, at patienten har partneren med til informationen. 
Det, at få en stomi, angår også partneren, og især når det gælder samtale om seksuallivet, som 
for mange er tabuområde. 
Dette stiller krav om, at stomisygeplejersken/sygeplejersken føler sig tryg ved emnet.  
Hvis ikke er det bedre at sige fra opgaven og henvise til andre. 
Stomisygeplejersken og lægen skal tale sammen og vide, hvad hinanden siger. 
Sygeplejerskens information skal bygge på det, lægen har fortalt patienten. En del patienter vil 
også føle det bedst at tale om seksualitet med en person, som selv har stomi. Derfor skal 
patienten tilbydes kontakt til stomiforeningen. 
Alt efter problemets størrelse og alvor kan det blive aktuelt at henvise patienten til specialister 
indenfor forskellige områder.  
For nogen er spørgsmål omkring seksualitet meget vigtig i forbindelse med stomioperationen, 
for andre er det underordnet sygdommen og det at blive rask. For nogen er det i den 
postoperative periode vigtigt at tale om stomioperationens konsekvenser for seksualivet, for 
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andre er det helt underordnet det, at de har smerter, en ny situation, de skal vænne sig til, og 
prognosen, de skal forholde sig til.  
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Standard reference nr: Nordiskt Stomisamarbete SND:05 Standarden gælder fr.o.m. 
Emne: Stomipleje  Audit skal foretages den 
Delemne: Sexualitet Revidering af standarden, den 
Målgruppe: Ptt. >15 år, som har fået foretaget /skal have foretaget stomioperation Afd.sygeplejersken sign 
Sygehus/afdeling: Udført af:  Arbejdsgruppe SND : 05 
Kvalitetsmål: Alle patienter har før og efter stomioperation fået individuelt tilpasset information om faktorer, som kan have betydning  
    for seksuallivet 
 
S1 
 
 
 
 
S2 
 
 
S3 
 
 
 
 
 
S4 
 
 
 
 
S5 
 
 
 
 
 
S6 
 
 
 
S7 
 
 
S8 
 
S9 

Strukturkriterier 
Der findes dataindsamling med oplysninger om 
patientens fysiske, psykiske, sociale, åndelige/ 
existentielle, kulturelle dimensioner og sociale 
netværk. 
 
Der gives mulighed for at medinddrage partner i 
samtale og information 
 
Der findes stomisygeplejerske/sygeplejerske (spl) 
der har viden om; 
-fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for 
sexuallivet relaterende til operationen. 
-PLISSIT- modellen.  
 
Der gives mulighed for at gennemføre fortrolig 
samtale med hensyn til:   
- tid 
- sted 
 
Der findes undervisningsmateriale til patienten  
1.0 Billeder  
2.0 Brochurer  
3.0 Bøger 
4.0 Video 
5.0 IT 
Der findes en oversigt over relevante 
hjælpemidler:  
- stomibandager 
- sexhjælpemidler 
Der findes en oversigt over specialister, 
resourcepersoner og patientforeninger 
 
Der findes en oversigt over stomiklinikker 
 
Der findes sygeplejejournal 
HSL,1982, 1997. WHO 1988, 1991. 

 
P1 
 
 
 
 
P2 
 
 
P3 
 
 
 
 
 
P4 
 
 
P5 
 
 
 
 
 
 
P6 
 
 
 
P7 
 
 
 
R8 
 
 
R9 

Proceskriterier 
Stomisygeplejerske/sygeplejerske (spl.): 
- deltager aktivt ved at være til stede og  følge op 
efterhånden, som patienten får information af læger om 
sygdom og operation. 
 
- giver patienten mulighed for at lade partneren deltage 
i samtalen/informationen. 
 
- anvender sin viden om seksualitet og seksuallivet i 
samtalen med patienten.  
 
 
 
 
-giver patienten tid og mulighed for en fri og åben 
samtale om seksuelle emner. 
 
- tager udgangspunkt i patientens viden om seksualitet 
- udleverer relevant informationsmateriale til pt. 
- Mundtlig gennemgang af materialet 
- giver patienten mulighed for at stille spørgsmål  
- giver individuelt tilpasset information  
 
 
- giver information om anvendelse og anskaffelse af 
relevante hjælpemidler. 
 
 
-formidler kontakt/bistår ved behov patienten med at få 
kontakt til specialist, resourceperson, og/eller 
patientforening.  
 
- sørger for at patienten opfølges  ambulant . 
 
 
- dokumenterer fortløbende i sygeplejejournalen. 

 
R1 
 
 
 
 
R2 
 
 
R3 
 
 
 
 
R4 
 
 
 
R5 
 
 
 
 
 
 
R6 
 
 
 
R7 
 
 
 
R8 
 
 
R9 

Resultatkriterier 
Patienten:  
- er informaret om sin sygdom, operationen og evt. 
konsekvenser for seksuallivet. 
 
 
- har fået mulighed for at få partner med til samtale og 
information. 
  
- har givet udtryk for, at samtalen om seksualitet er 
blevet ført på et professionelt niveau. 
 
 
 
-  har fået mulighed for, at udtrykke sine tanker og 
bekymringer om seksuallivet..   
 
 
har fået:  
- informationsmateriale 
- gennemgang af materialet 
- besvaret spørgsmål 
- mundtlig information 
og  giver udtryk for at have forstået informationen. 
 
- giver udtryk for at have fået relevant information om 
stomibandager og hjælpemidler, samt anvendelse og 
anskaffelse af disse. 
 
-  kender mulighederne for at få kontakt med 
specialister, resourcepersoner og patientforeninger, samt 
har evt. fået hjælp med dette. 
 
- har før udskrivelsen fået ambulant opfølgningstid i 
stomiklinikken.  
 
Resultatet er dokumenteret i sygeplejejournalen. 

RNC Standards of Care Project. Arbejdsgruppe:  Danmark: Kirsten Bach, Lena Thomsen.     Norge: Berit Alstad, Torill Olsen    Sverige: Ina Berndtsson, Inger Palselius. 


