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Forord 

Denne pjece er en information til dig, som har 

stomi, og skal starte behandling med 

kemoterapi. 

 

I denne pjece finder du råd og vejledning til at 

løse eventuelle problemer med stomien som 

følge af kemobehandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjecen er udarbejdet i Oktober 2005 af danske 

stomisygeplejersker tilhørende det Faglige 

Selskab for sygeplejersker i stomiplejen. 

Mere information: www.dsr.dk/fs22 
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Nærmeste stomiambulatorium: 
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Bivirkninger kan opstå i større eller mindre 

grad, men opleves meget forskelligt af 

patienterne. 

 

Får du smerter/prikken og stikken i fingrene, 

kan du få besvær med at passe din stomi. 

Ligeledes kan kvalme eller træthed blive et 

problem. 

 

Får du svært ved at passe din stomi selv, kan 

du få hjælp fra hjemmesygeplejersken eller 

evt. dine pårørende. 

 

 

Ændrer stomien udseende? 

Slimhinden i tarmen - fra mundhule til stomi - 

kan ændre sig. 

Stomien kan hæve, og der kan opstå små sår 

og let blødning fra slimhinden. 

Generne forsvinder, når behandlingen er 

færdig. 
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Hvad gør du?: 

Hvis stomien bliver hævet, bør hullet i posen 

laves større, så stomien ikke bliver klemt. 

Den frie hud omkring stomien skal beskyttes. 

Stomisygeplejersken hjælper gerne med at 

finde egnede hjælpemidler.  

 

Hvis sår på stomien giver dig gener i form af 

smerter, svie eller større blødninger, skal du 

kontakte stomiambulatoriet. 

 

 

Hvad sker der med huden omkring 

stomien?: 

Kemobehandlingen gør din hud mere sart, og 

den bliver lettere rød og irriteret. 

 

Svamp kan opstå på grund af dit svækkede 

immunforsvar. Ses som hvide eller grålige 

pletter på eller omkring stomien. Huden 

omkring stomien kan også blive fugtig, mere 

rød og kløende.  
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Egne notater: 
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Fecal og Urinary Diversion Management 

Principles s. 119 til 120 : Jane C. Colwid, 

Margret T. Geldling, Jane  E. Carmil – 2004. 

 

Ostomies and Continent diversions. Nursing 

management: Beverly G Hampton, Ruth A 

Bryant: Kapt. 5 : Principles of Cancer Therapy 

V/ Caterine R Ratliff. 

 

Klinisk ernæring : Ib Hessov. 

 

Abdominal stomas and their skin disorders: 

Calum C Lyon , Amanda J Smith 

 

Palliative treatments and their effects on bowel 

stomas: Meredith Murray : WCET Journal april 

- juni 1997. 

 

Endvidere er der brugt pjecer omhandlende de 

forskellige kemokure samt patientvejledninger, 

udarbejdet af:  

Onkologisk ambulatorium Herning sygehus, Onkologisk 

afdeling D, Århus sygehus, Onkologisk ambulatorium 

Vejle sygehus. 
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Det svækkede immunforsvar giver risiko for at 

der opstår betændelse i små rifter. 

 

 

Hvad gør du?: 

Vær nænsom når du tager posen af og vasker 

huden omkring stomien. 

Undgå at barbere huden omkring stomien. 

Eventuelle hår kan i stedet klippes af med 

saks. 

 

Under behandlingen med kemo kan du 

eventuelt beskytte huden med barrierecreme 

eller beskyttelsesfilm. Stomisygeplejersken kan 

give råd vedrørende dette.  

 

Du kan forebygge svamp ved at tørre huden 

omkring stomien ekstra godt. Opstår der 

svamp på huden, kan det behandles, og 

stomisygeplejersken hjælper gerne. Hvide / 

grålige pletter på stomi og hud er ufarlige.  
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Hvis du samtidig har svamp i munden, skal du 

tale med din læge i Onkologisk Afdeling om 

evt. behandling. 

 

Kan du bruge den pose du plejer?:  

En sikker og tæt bandage er altid vigtig, men 

kemobehandlingen kan være årsag til, at den 

vante pose ikke fungerer tilfredsstillende. 

 

Hvad gør du? 

Vi anbefaler generelt en 2- dels bandage  

( plade plus pose ). Dette gør, at du kan skifte 

pose efter behov, uden at huden tager skade. 

En tømbar eller eventuelt større pose kan blive 

aktuelt. 

 

Ser du afføring på pladens bagside, når du 

skifter denne, betyder det at bandagen ikke 

fungerer godt nok. I så fald bør du kontakte din 

stomisygeplejerske, så du får de rette 

hjælpemidler.  

 

 

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen 

11 

Litteratur 

Kirurgi.,  Hanne Hulgaard,  Fadls forlag 1999: 

Væskebehandling og ernæring s. 46 til 56.   

 

Træthed hos patienter med kræft: Udarbejdet 

af SIG Træthed/Fatigue under FS13 ( Faglig 

samenslutnig for sygeplejersker beskæftiget 

med kræftpatienter. Jan. 2003 

 

S K A  - sammenslutningen af Kræftafdelinger 

/Co–operative Cancer Departments: 

Behandling af colorectal cancer ( ikke 

kirurgisk). Referenceprogram april 2004. 

 

Dispelling the myths: Diet and stoma 

management: Journal of the World  Council of 

Enterostomal Therapist (WCET) Volume 24, 

number 1, January/march 2004 

 

Gastrointestinal mucositis: Oncology  Nurses 

feb. 2004: Keef DM, Gibson RJ, Hauer – 

Jensen M.  

 



 

Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen 

10 

vanligt, for eksempel vand og tynd saft. 

Samtidigt skal du erstatte det salt som mistes 

med afføringen med for eksempel saltkiks ,  

bouillon og ekstra salt på maden. 

På apoteket kan du købe pulver til opløsning i 

kogt vand. Pulveret Revolyt indeholder de 

vigtige salte og mineraler, kroppen har brug for 

ved diarre. Drik et til to glas Revolyt, hver gang 

du tømmer posen.  

Madvarer der gør afføringen mere fast: 

Bananer, ris, pasta eller kartofler samt lyst 

brød. 

 

Ved enkelte kemobehandlinger kan diarreen 

blive særlig voldsom. I disse tilfælde skal du 

følge anvisningerne, du har fået fra onkologisk 

afdeling med hensyn til stoppende medicin. 

Hvis diarreen gør, du føler dig utilpas, træt, 

svimmel og tørstig, eller du får 

temperaturstigning, skal du henvende dig til 

Onkologisk afdeling. Har du yderligere 

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

Stomiambulatoriet: 
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Er din afføring anderledes end 

normalt?: 

Kemobehandling kan gøre din afføring både 

tynd og fast. 

 

Hård eller manglende afføring kan give 

mavesmerter.  

 

Afhængig af hvilken kemobehandling du få, 

bør du følge de anvisninger, du har fået af din 

onkologiske læge. 

 

Kvalme og opkastning gør, at der kommer 

mindre mængder afføring i posen. Men så 

længe konsistensen er som sædvanlig, er det 

uden betydning. 

 

 

Hvad gør du?: 

Får du kvalme eller forstærkes denne, når du 

skifter posen kan en ”posedeodorant” være en 

hjælp. 
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Hvis du har en colostomi: 

Ved hård afføring bør du forsøge at drikke og 

bevæge dig mere, end du plejer. 

 

Mad med mange fibre kan være med til at 

sætte gang i afføringen. F.eks brød med 

kerner, frugt og grøntsager. 

 

Du kan eventuelt spise 5 til 10 udblødte 

svesker til sengetid. 

 

Afføringsmidlet Magnesia kan gøre afføringen 

mere blød - kan købes i håndkøb. 

 

Ved tynd afføring, hvor du må skifte pose mere 

end 3 gange om dagen, anbefaler vi, at du 

anvender tømbar pose. 

Igen kan ekstra beskyttelse omkring stomien 

blive nødvendig. Stomisygeplejersken kan 

hjælpe dig med at finde de rette materialer. 

 

Ved enkelte kemobehandlinger kan diarreen 

blive særlig voldsom. I disse tilfælde skal du 
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følge anvisningerne, du har fået fra onkologisk 

afdeling med hensyn til stoppende medicin. 

Hvis diarreen gør, du føler dig utilpas. træt, 

svimmel og tørstig, ,eller du får 

temperaturstigning, skal du henvende dig til 

onkologisk afdeling.  

 

 

Hvis du har en ileostomi: 

I relation til din kemobehandling, kan diarre 

blive et større problem end normalt. 

Bliver din afføring mere vandig og i større 

mængder end normalt for dig, er der tale om 

diarre. 

 

Generelt skal diarre ud over et døgn ikke 

accepteres, da det, at du har ileostomi, gør dig 

mere sårbar overfor væskemangel end andre 

mennesker 

 

Har du gode erfaringer med mad og drikke, der 

hjælper på tynd afføring, kan du prøve disse. 

Det er meget vigtigt, at du drikker mere end 


