
Standard reference nr.:   Nordisk stomisamarbejde  SND:02 Standarden iværksættes: 

Hovedemne:                     Stomipleje Standarden opnås inden: 

Underemne:                     Præoperative forberedelser til stomioperation Standarden skal revideres: 

Målgruppe:                      Voksne patienter(ptt.)>16 år som har accepteret at 
                                           gennemgå planlagt stomioperation 

Underskrift oversygeplejerske./afd.spl.: 

Klinisk afd./enhed: Underskrift vejleder: 

 Dato: 

 

  Standardformulering: Alle patienter skal have markeret stomistedet. 
 

Strukturkriterier: Proceskriterier: Resultatkriterier: 

Det forefindes dataindsamling omhandlende 
patientens fysiske, psykiske,sociale og 
åndelige/eksistensielle dimensioner. 
 
Stomiterapeut/sygeplejerske(spl.) med høj 
kompetence og ajourført viden - praktisk og 
teoretisk. 

Stomiterapeut/spl. vurderer de innsamlede data. 
 
Stomiterapeut/spl. udfører en markering sammen 
med pt. med udgangspunkt i pt's. helhedssituation. 

Markeringen er foretaget med udgangspunkt i pt's. 
helhedssituation. 
 
Markeringen er foretaget i samarbejde med pt. 
 
Placeringen giver pt. mulighed for selv at kunne 
skifte på  sin stomi. 
 
Pt. giver udtryk for at han forstår valg af og 
accepterer stomisted. 

Det findes godkendte skriftlige retningslinjer for 
stomimarkering i afdelingen. 

Stomiterapeut/spl. begrunder overfor pt. stomi-
markeringens betydning for en velplaceret stomi. 
 
Stomiterapeut/spl. markerer stomisted efter 
gældende retningslinier i samarbejde med 
patienten. 

Det er markeret i laterale del af rectusmuskelen. 
 
Det er markeret stomisted som sikrer at bandagens 
klæbeflade ikke kommer i kontakt med ribbensbue, 
hoftekam, navle, lyske, livlinie, hudfolder og ar. 

Udstyr som giver sikker markering f.eks. 
permanent tush. 

Stomiterapeut/spl. markerer stomistedet således at 
det er synligt for kirurgen peroperativt. 

Det er foretaget en synlig og permanent 
stomimarkering. 

Samarbejde og god kommunikation mellem 
stomiterapeut/spl og kirurg. 

Stomiterapeut/spl. diskuterer med kirurgen hvis der 
er afvigelser fra retningslinjene. 

Afvigelser fra retningslinierne er dokumenteret og 
begrundet i sykepleje/læge journalen. 

 

   Arbeidsgruppe:   Danmark:   Norge:    Sverige    
   (Stomiterapeuter/spl.)   Kirsten Bach   Berit Alstad   Ingrid Domonkos 
        Alice Nielsen   Torill Olsen   Inger Palselius 
        Lena Thomsen  Inger Øra    



Standard reference nr.:   Nordisk stomisamarbejde  SND:01 Standarden iværksættes: 

Hovedemne:                     Stomipleje Standarden opnås inden: 

Underemne:                     Præoperative forberedelser til stomioperation Standarden skal revideres: 

Målgruppe:                     Voksne patienter(ptt.)>16 år som har accepteret at 
                                        gennemgå planlagt stomioperation. 

Underskrift oversygeplejerske/afd.spl.: 

Klinisk afd./enhed: Underskrift vejleder: 

 Dato: 

 

  Standardformulering: Pt. skal være velinformeret om sin sygdom, have viden om og have forstået hvad stomioperationen indebærer. 
 

Strukturkriterier: Proceskriterier: Resultatkriterier: 
Der forefindes dataindsamling om patientens fysiske, 
psykiske, sociale, åndelige/eksistensielle dimensioner, 
herunder pt's. sociale netværk. 
 
Stomiterapeut/sygeplejerske (spl.) med høj kompetence og 
ajourført viden - praktisk og teoretisk. 

Stomiterapeut/spl. deltager aktivt når information om sygdom 
og operation gives af lægen, enten ved egen tilstedeværelse 
og/eller ved at følge informationen op. 
 
Stomiterapeut/spl. sørger for at pårørende har/får mulighed 
for at deltage i informationen dersom pt. ønsker dette. 
 
Stomiterapeut/spl. støtter og vejleder pt. ud fra hans/hendes 
behov, ressourcer og tidligere erfaringer. 
 
Stomiterapeut/spl. giver mundtlig individuelt tilpasset 
information om hvad stomioperationen indebærer. 

Pt. er informeret om den bagvedliggende sygdom, 
operationen og konsekvenserne. 
 
Pt. og pårørende har samtidigt og i samråd med pt. fået 
information. 
 
Pt. vet hvad stomioperationen indebærer og giver udtryk for 
at han har forstået informationen. 

Der er pasientrelateret undervisningsmateriale i afdelingen. 
 
Der forefindes billeder af anatomi og af stomi. 
 
Der findes patientrel.-informationsbrochurer. 
 
Der forefindes relevante stomihjælpemidler. 

Stomiterapeut/spl. giver pt. skriftligt informationsmateriale 
og uddyper denne mundtligt. 
 
Stomiterapeut/spl. giver pt. mulighed for at se og røre ved en 
stomibandage. 

Pt. kender den aktuelle anatomi og fysiologi og giver udtryk 
for at have forstået forandringerne. 
 
Pt. vet hvordan en stomi ser ud og fungerer umiddelbart 
postopr. og fremtidigt. 
 
Pt. har fået og giver udtryk for at have forstået den skriftlige 
information. 
 
Pt.har set og følt på den stomibandage som kan være aktuel.  

Der er et egnet samtalerum Stomiterapeut/spl. tilrettelægger forholdene for en fri og åben 
kommunikation 

Pt.har fået tid og mulighed til at udtrykke egne tanker og har 
fået spørgsmål besvaret. 

Afdelingen har en oversigt over COPA's lokalforeninger. Stomiterapeut/spl. tilbyder pt. besøg af en rehabiliteret 
stomiopereret person. 

Pt. har efter ønske fået besøg af tidligere stomiopr. person. 

      
    Arbeidsgruppe: (Stomiterapeuter/Spl.)   Danmark:  Kirsten Bach, Alice Nielsen, Lena Thomsen  

           Norge: Berit Alstad, Torill Olsen, Inger Øra    

          Sverige:  Ingrid Domonkos, Inger Palselius 


