
Stomipleje og Hjælpemidler 
Stomisygeplejerske Berit Kiesbye 

Blæreteam, Urinvejskirurgisk afd.K 

AUH Skejby 



  Konstrueres af ca. 15 cm af terminale ileum 

  Ureteres anastomoseres på tarmstykket 

  Tarmstykket føres ud gennem bugvæggen i 

   henhold til præoperative stomimarkering 

   Everteres og syes fast til huden  

 

 Stomi på højre side af abdomen 

 Kontinuerlig flod af urin 

 Kræver urostomipose 

 

Urostomi/Brickerblære 



 Blærecancer+ andre cancersygdomme i bækkenet   

 Interstitiel cystit-painfull bladder  

 Neurogene dysfunktioner  

 Medfødte misdannelser  

 Traumer 

 

Årsager til anlæggelse af urostomi 



Urostomi-Brickerblære 



 Accept af stomi og den ændrede krop 

 Uafhængighed af andre 

 Frihed til at leve det liv , man ønsker 

 DERFOR skal oplæring i stomipleje og bandageskift 
have høj prioritet. 

 Oplæring kan med fordel starte præoperativt 

At kunne varetage stomipleje og 
bandageskift 



 Sørg for at alle remedier er klar inden bandageskiftet 

 Posen løsnes forsigtigt- hold igen på huden brug evt. vand 
eller klæbefjernerserviet 

 Rengør huden med lunkent vand- brug aldrig benzin eller 
andre opløsningsmidler! 

 Brug kun bløde materialer til afvaskning af stomi og hud 

 Huden skal være helt tør inden påsætning af stomibandage 

 Stomien udmåles jævnligt for tilpasning af korrekt 
hulstørrelse især i de første 3 mdr. efter operationen 

 

Grundlæggende stomipleje 
generelle principper 



 Basisplade- bæretid 2-3 dage 

 Pose skiftes dagligt 

 En- dels bandager skiftes dagligt  

 Klar gennemsigtig pose eller farvet front 

 Mange forskellige designs og størrelser 

 Plademateriale: Hydrokolloid 

 

To-dels bandager 
En-dels bandager 



 Alle patienter er berettigede til bevilling af 
stomiprodukter via §112 i Serviceloven 

 Mulighed for afprøvning af forskellige produkter i en 
3 ugers periode hjemme 

 Basisbevilling på urostomiposer og natposer 

 Individuel vurdering af behov for tilbehørsprodukter 

§112 



 ”Bananer”, kantsikringer 

 Beskyttelsesfilm 

 Klæbefjernerfilm 

Tilbehørsprodukter og dillemaer 







 

Kantsikring anvendes kun når pladen slipper i kanten, 
ved buler, og IKKE når pladen lækker indefra og ud 



 Kroppe ændrer sig og det kan medføre 
bandageringsmæssige udfordringer og behov for 
tilbehørsprodukter 

 Der skal være en saglig og faglig begrundelse bag en 
bevillingsansøgning 

 Patienter kan altid opsøge deres lokale 
stomisygeplejerske for råd og vejledning 



Hernie 



Elastisk kompressionsbælte- et 
eksempel 



 Kirstine Hardam aps 

 Eto Garments 

 Vanilla Blush 

 OstoMysecrets 

 ByBonnesen 

 

 

Beklædning 

























Tak for opmærksomheden 


