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utbuktning efter operation
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 För dig som använder tappningskateter.

Tidningen assistans ges ut av Coloplast AB med tre nummer per år och riktar 
sig till dig som är stomiopererad. Syftet med tidningen är att i samarbete med 
stomiopererade, vårdpersonal, förskrivare och specialister skapa ett forum för 
kunskap, lärdom och erfarenheter kring stomi. Ambitionen är att bidra till en 
ökad livskvalitet för dig som har stomi. assistans är en kostnadsfri service och 
distribueras till privatpersoner och vårdpersonal.

Coloplast AB/assistans
Box 10171
Kungsparksvägen 2
434 22 Kungsbacka
se@coloplast.com
www.coloplast.se

PRODUKTFRÅGOR
Coloplast Kundservice
för privatpersoner
Tel: 0300–332 56
Coloplast Kundservice
för vårdpersonal
Tel: 0300–332 99

REDAKTION
Linda Hugestrand
+46 723-819763
selihu@coloplast.com

FORM Coloplast

PRODUKTION Sandstens Tryckeri AB

OMSLAGSFOTO Martin Knober

SP1144
Materialet i denna tidning får endast citeras eller kopieras med tillstånd från 
Coloplast.

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor 
med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete 
med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som 
motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård. Våra 
affärsområden är stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Vi 
arbetar globalt och har över 11 000 anställda.

Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2020-01. 
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek Danmark.

I turbulenta tider fi nner man tröst 
och trygghet i stabilitet

Och det är vi. Stabila. I en tid där mycket är osäkert pga. situtationen med 
Covid-19 är jag så stolt över att jobba på Coloplast där man snabbt visade 
hur man som företag prioriterade. Personal och kunder går först. All 
personal jobbar hemifrån för att minska smittspridning och vi var snabba 
att säkra alla led så att vi kan leverera högkvalitativa produkter till alla 
människor som använder våra produkter. I skrivande stund är vår produktion  
igång som vanligt och är för närvarande inte påverkad av situationen. Därför 
kan vi fortsätta leverera produkter i tid och med hög kvalitet. Alla funktioner 
jobbar på som vanligt, med enda skillnaden att vi inte, fysiskt, är i samma 
rum. (Till en början var det nästan lite skönt med arbetsro, men nu får jag 
erkänna att jag saknar det fysiska mötet mer än någonsin.) 
Våra engagerade produktspecialister packade ihop sin telefon och dator på 
kontoret i Kungsbacka och kopplade dagen efter upp sig hemifrån där de 
tryggt – och på säker lina - svarar på frågor från användare som ringer in. 
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring dina produkter. 
Louise, Emma, Petra och Emelie nås på 0300-332 56.  

Vi fi nns alltid här. Även när tillvaron gungar till. 

Något annat vi vet med säkerhet är att sommaren är på ingång. 
Njut av värme, fi ka i solen, skratt med nära och kära och kramar, så fort 
det är fritt fram. 

Trevlig läsning!

Linda Hugestrand

selihu@coloplast.com

Parastomal 
utbuktning

Har du frågor? Ring oss!
Vid frågor om våra produkter och 

beställning av gratis prover kan du kontakta 
våra kunniga produktrådgivare.

0300–332 56
mån-tors: 08.00-16.30
fre: 08.00-15.00
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Bandage
för ett härligt liv 
på stranden
Att bada i både pool och i havet går alldeles utmärkt även om 
man har en stomi på magen. Häftan sitter säkert, även i vattnet. 
På stranden kan det kännas bekvämare att använda ett mindre 
och mer diskret bandage än det du kanske använder till vardags. 
Ett tips kan vara att få några mindre och mer diskreta bandage 
utskrivna. Rådgör med din stomiterapeut eller distriktssköterska. 

För dig med kolostomi:
SenSura® Mio mini sluten påse.
Finns som 1-delsbandage och 
2-delsbandage SenSura Mio Flex 
(häftkoppling) och SenSura Mio Click 
(klick-koppling).

För dig med ileostomi:
SenSura® Mio mini tömbar påse. 
Finns som 1-delsbandage och 
2-delsbandage som SenSura Mio Flex 
(häftkoppling) och SenSura Mio Click 
(klick-koppling).

För dig med urostomi:
Assura® uro Minicap.
Används under kortare stunder när du 
vill ha ett mer diskret bandage. Ett super-
absorberande material kapslar in urinen 
och rymmer ca 100 ml urin. Finns som 
2-delsbandage med 40 mm och 
50 mm ring.

Har du frågor? Ring oss!
Vid frågor om våra produkter och 

beställning av gratis prover kan du kontakta 
våra kunniga produktrådgivare.

0300–332 56
mån-tors: 08.00-16.30
fre: 08.00-15.00

På utfl ykt i sommar?
Snart är det sommar och kanske har du planerat en längre utfl ykt eller kortare 
resa. Vi har samlat de bästa tipsen och råden som vi hoppas kan hjälpa dig som 
har stomi inför utfl ykten eller resan.

Tyck till .
Vi hoppas att du märker att vi 
har bytt papper i vår tidning 
från och med detta nummer. 
Vi som bolag tänker mycket 
på miljön och gör vad vi kan 
för att lämna så små avtryck 
vi bara kan. 

Vi är nu lite nyfi kna på vad 
du tycker om utseendet av 
tidningen? 

Är det något du saknar i den 
eller något ämne du skulle 
vilja se mer om i tidningen?

Gör din röst hörd och skicka 
ett e-mail till Ulrika Isberg,
seui@coloplast.com 

assistans | 02/2020 | På utfl ykt i sommarassistans | 02/2020 | Bandage

Bra att känna till före och efter resa om du 
har stomi. 

• Packa ner fl er produkter än du tror att du kommer att 
behöva, kanske till och med dubbla mängden påsar etc. 
jämfört med vad du skulle använda under samma period 
hemma, ifall du skulle råka ut för magproblem eller om 
du hamnar någonstans där du inte kan fylla på dina 
produkter.

• Ta med så mycket produkter du kan i det bagage du alltid 
har med dig.

• Klipp ditt bandage till rätt storlek hemma innan du åker, 
så är du förberedd inför dina byten.

• Använd våtservetter (t ex borttagningsvåtservetter) 
istället för hela fl askor då våtservetter är smidigare att 
ha med på utfl ykten. 

• Ballooning (påsen blåser upp sig) kan orsakas av något 
du äter eller dricker, så var extra försiktig med kolsyrade 
drycker och mat som orsakar gaser. Det är kliniskt bevisat 
att uppkomsten av ballooning minskar med 61%* med 
våra SenSura Mio produkter**. 
* Coloplast, Clinical Study, 2010 (VV-0009690). 
** Gäller ej våra Urostomipåsar.

Semesterns 6 budord

• Förvara ALLTID dina påsar på en sval plats.

• Drick vatten på fl aska, mycket vatten.

• Befi nner du dig på en plats där du inte är säker på vatten-
kvalitén, använd vatten på fl aska för att rengöra området 
runt stomin när du byter påsen.

• Applicera din påse innan du smörjer in dig med solkräm.

• Töm och stäng använda påsar och släng dem med de 
vanliga soporna.

• Om du känner dig besvärad över att lämna påsar på 
hotellrummet kan du använda offentliga papperskorgar.

Mitt Resepaket 
Information som hjälper dig på resan!
Vi har tagit fram ett resepaket för att du som reser med 
hjälpmedel ska kunna känna dig trygg och kunna koppla 
av på din resa. 

Mitt Resepaket innehåller information, goda tips och råd, användbara 
checklistor, ett kort på fl era språk som uppmanar till diskretion vid ev. 
genomgång av bagage, och en hel del annat.

Beställ det gratis från oss via talongen eller via vår hemsida, 
www.coloplast.se/mittresepaket 
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Produkter
som vårdar din hud
Huden runt din stomi är ett område som du 
behöver vara extra varsam med. Vanligaste 
anledningen till hudirritation och hudskador 
är för att avföring och urin läcker ut på 
huden under basplattan.

Hur ser huden ut under din basplatta 

När ska du reagera?
Avföring och urin på huden kan orsaka hudirritation och då fäster inte häftan ordentligt. 
Uppmärksammar man inte detta i tid och åtgärdar läckaget så kan det leda  till en 
negativ spiral av hudproblem coh ytterligare läckage. 

Skapar en tät förslutning och absorberar fukt
Med hjälp av Brava Formbar Ring kan du skapa en tät 
förslutning mellan din stomi och basplattan vilket skyddar 
din hud mot avföring eller urin. Med den formbara ringen 
skapar du även en slät yta för stomibandaget att fästa på 
och som förhindrar att bandaget lossnar.

När du behöver extra säkerhet
Brava Elastisk Tejp håller din basplatta säkert på plats och 
förhindrar att basplattans kanter lossnar eller rullar upp sig.

Den elastiska tejpen följer kroppens naturliga rörelser utan 
att begränsa din rörelsefrihet. Den ger en ökad säkerhet 
och gör att stomibandaget kan sitta kvar längre.

Brava® Elastisk tejp 

Kontrollerar baksidan på 
ditt stomibandage.

Kontrollera även om huden 
är röd eller skadad.

Brava Formbar Ring

Har du inte redan provat den 
elastiska tejpen eller de form-
bara ringarna kan du beställa 
ett kostnadsfritt prov via svar-
skortet i mitten av tidningen 
eller via vår hemsida; 
coloplast.se/brava 

Tillgängligheten av produkterna 
kan variera mellan olika landsting.

Vad ska du hålla utkik efter och när ska du reagera?
Varje gång du byter ditt stomibandage är det viktigt att du 
kontrollerar ditt stomibandage på baksidan. Detta för att 
se om häftan luckrats upp eller om avföring har trängt ut 
under häftan.

Kontrollera även om huden är röd eller skadad. Har du svårt 
att se kan du använda en spegel. 

En orsak till ovanstående kan vara att häftan inte är orden-
tligt applicerad, att hålet i häftan är för stort, men kan även 
betyda att du borde byta ditt att du behöver byta ditt stomi-
bandage oftare.

Din stomi ändrar form, framför allt i början efter en stomi-
operation men även vid viktförändringar. Det är därför viktigt 
att du regelbundet mäter diametern på din stomi och 
säkerställer att hålet i häftan har motsvarande diameter.

Orsakas din hudirritation av andra 
orsaker, kontakta din stomiterapeut.

Behöver du hjälp med att skapa en tät förslutning mellan
din stomi och basplattan kan du använda ett tillbehör 
såsom en formbar ring. 

Läs mer om Brava Formbar Ring på föregående sida.

assistans | 02/2020 | När ska du reageraassistans | 02/2020 | Brava
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En av 3
stomipatienter utvecklar en 
parastomal utbuktning inom 
ett år efter operation
En stor dansk studie visar att mer än 35% av de under-
sökta ileostomi- och kolostomi patienterna utvecklade 
utbuktningar inom 400 dagar efter operationen. Detta 
innebär att den basplattan som valdes efter operation 
inte nödvändigtvis är det bästa alternativet efter ett år. 

SenSura® Mio Convex Flip är det första stomibandaget 
som är framtaget speciellt för personer med bråck, 
prolaps och andra typer av utbuktningar. 

Den stjärnformade basplattan omfamnar det utbuktade 
området, vilket ger färre rynkor och veck och därmed 
mindre risk för läckage. Har du utbuktat område runt din 
stomi men har ännu inte testat SenSura Mio Convex Flip? 
Beställ dina prover idag! 

Sammanfattning av studien 
Studien syftade till att undersöka förekomsten och risk-
faktorerna för så kallade parastomala utbuktningar (t.ex 
bråck, prolaps, svagheter i bukväggen mm.) – en komp-
likation som inte är ovanlig hos stomipatienter med 
ileostomi och kolostomi.

I en studie på 5019 personer (2267 hade ileostomi och 
2732 var kolostomi) under perioden 2007-2015 så 
undersökte danska stomisköterskor regelbundet nyop-
ererade stomipatienter i upp till 400 dagar efter operation.

Studien visade att 36,2 % av patienterna utvecklade ut-
buktningar inom 400 dagar efter operationen. Patienter 
i riskzonen är de som har kolostomi, laparoskopi, är av 
manligt kön, konsumerar alkohol och man kunde även 
se att stigande ålder är en riskfaktor. 

Tillhör du en av patienterna i riskgruppen? Påtala detta 
för din stomiterapeut och diskutera behandlingsalternativ 
som träning eller stomibälte. Var även extra uppmärksam 
på att du kan komma att behöva byta stomibandage 
kommande året efter din operation för att få ett bandage 
som passar just din kroppsprofi l.

R. M. Andersen*†, T. W. Klausen‡, A. K. Danielsen† , A. 
Vinther§, I. G€ogenur¶** and T. Thomsen***
*Abdominal Centre, Rigshospitalet, Copenhagen, †Department of Gastroenterology, Herlev and 
Gentofte Hospital, Herlev, Denmark, ‡Department of Hematology, Herlev and Gentofte Hospital, 
Herlev, Denmark, §Department of Rehabilitation, Herlev and Gentofte Hospital, Herlev, Denmark, 
¶Department of Surgical Gastroenterology, Zealand University Hospital, Koege, Denmark, and 
**Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, 
Copenhagen, Denmark 

Received 29 May 2017; accepted 4 September 2017; Accepted Article online 4 October 2017

En inbyggd stabilisering-
sring stabiliserar 
mittendelen så att stomin 
får det stöd den behöver.

Flexzoner i mitten och i 
kanten ökar passform och 
fl exibilitet vid rörelser.

Böjd, stjärnformad 
basplatta med fl ikar som 
omfamnar utbuktningen 
utan att skapa veck eller 
rynkor i kanten.

Vi fi ck ett samtal...
… en stomiopererad man som i fl era år har behövt tejpa och varit orolig för att 
påsen/plattan skall lossna men efter att ha provat SenSura® Mio Convex Flip i 
två veckor är han idag överlycklig. Inga problem längre, och ingen tejp behövs 
utan SenSura® Mio Convex Flip fungerade hur bra som helst, TOPPEN!

assistans | 02/2020 | SenSura® Mio Convex Flip

Beställ ditt 
gratisprov på 
coloplast.se/

produkter eller 
via svarskortet
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Välkommen till Coloplast. Hur skulle du summera 
dina första veckor på jobbet? 
Tack! Det har sannerligen varit extraordinära veckor i och 
med Coronavirusets framfart. Vi har fokuserat på att säker-
ställa trygga leveranser av våra produkter och tjänster till 
våra användare och vårdpersonal. Många användare ringer 
in till våra produktrådgivare för att höra sig för om leveranser 
och om produkttillgänglighet. Jag är så stolt över vårt service- 
program Coloplast assistans som ger tips och råd och ger 
lugnande besked åt våra kunder i oroliga tider. Förutom detta 
har jag ägnat min tid åt att lära känna våra produkter, vårt 
företag och hur stomimarknaden ser ut i Sverige. 

Vilken är din viktigaste prioritering nu och framåt?
Att upplysa våra användare att läckage inte är ett normal- 
läge om man har stomi! Vi kan i våra undersökningar se att 
definitionen av vad läckage är skiljer sig väldigt mycket  
mellan användare och vårdpersonal. Var fjärde person  
med stomibandage har läckage mer än en gång i veckan 
och många av våra användare tror att det är helt normalt 
att ha läckage – men det är det alltså inte och det är inte 
acceptabelt att så många har läckage så ofta. Det finns så 
mycket kunskap och fantastiska produkter som kan hjälpa  
de som har läckage. Här kan vi, tillsammans med alla  
fantastiska stomisköterskor, verkligen hjälpa till. 

Vårt uppdrag på Coloplast är att göra livet lättare för männ- 
iskor med intima vårdbehov och vårt fokus är att skapa den 
bästa passformen genom våra olika produkter och tjänster. 
Har man en bra passform så förebygger man både hud- 
irritation och läckage. För vissa så krävs det att man provar 
många olika lösningar innan man hittar rätt. Min främsta  
prioritering är att fler användare ska hitta en bättre pass-
form än de har idag så de kan leva sina liv med så små 
begränsningar som möjligt.

Om du fick slå ett slag för endast en av våra  
produkter här och nu, vilken väljer du och varför?
Jag väljer nog en av våra tillbehörsprodukter; Brava ringen! 
Den används under basplattan för att skapa en bättre pass-
form om man till exempel har ärr eller veck på huden runt 
stomin. Den är enkel att forma runt stomin och absorberar 
fukt. Den är också marknadens mest hållbara hudskydds-
ring - det vill säga att den inte bryts ned, vittrar sönder eller 
lossnar i förtid. Den är speciellt bra för dig som kan ha lite 
svårt att få att fästa basplattan på grund av ärr runt stomi- 
området efter operation. 

Hur går man tillväga för att prova ringen?
Man pratar med sin stomiterapeut, vårdkontakt eller ringer 
till oss på telefon 0300-332 56.

Jag väljer nog en av våra  
tillbehörsprodukter; Brava ringen!Hallå där  

Ami Kivi
Vi lär känna Ami som är ny marknadschef  

inom stomi på Coloplast.

assistans | 02/2020 | Hallå där Ami Kivi
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Träning  
efter en stomioperation
Fysiska aktiviteter har många positiva hälsovinster och kan bidra till att minska stress och 
sjukdom. För en generell hälsovinst bör målet vara att genomföra minst 30 minuter träning 
eller fysisk aktivitet varje dag. Efter en operation är det viktigt att få igång kroppen igen, men 
du bör börja försiktigt. Målet kan vara att du ska komma tillbaka till den aktivitetsnivå som du 
hade före operationen.

Tips som kan hjälpa dig att öka din dagliga aktivitet:
Genom att motionera 30 minuter om dagen kan man uppnå goda hälsovinster.  
Detta kan genomföras på flera sätt, här kommer några enkla tips:

• Gå en kort promenad varje dag, börja försiktigt för att sedan öka.

• Välj aktiviteter du gillar att göra

• Gå i trappor istället för att ta hissen

• Välj en parkeringsplats lite längre bort från entrén än du brukar

• Gå av bussen en hållplats tidigare än vad du brukar och gå sista biten

• Promenera tillsammans med andra

Träning när du har bråck.
Kan träning vara förebyggande på peristomala bråck?
Träning kan aldrig garantera dig att du inte utvecklar bråck runt stomin. Det kommer ändå 
vara en fördel att vara aktiv men du måste vara försiktigt precis efter din operation. Börjar du 
med försiktig träning kommer muskulaturen allt eftersom att tåla större belastning och olika 
aktiviteter. Prata alltid med din stomiterapeut eller läkare för att få goda råd efter operationen 
och hör vad de tycker. Undvik tunga lyft och tung fysisk aktivitet de första tre månaderna efter 
operationen. Att promenera går fint men undvik tung styrketräning och träning där magmusk-
lerna används aktivt. Allt eftersom kan du börja med enklare övningar, se tips på övningar i 
artikeln. Är du osäker på att genomföra övningarna, prata gärna med din stomiterapeut eller 
fysioterapeut.

Det är viktigt att göra övningarna varje dag för att uppnå bästa effekt i förhållande till att 
förebygga bråck.

Oavsett om du är nyopererad eller inte bara rört på dig på ett bra tag, börja försiktigt och öka 
aktivitetsnivån allt eftersom du känner dig i form till det. I tillägg till övningarna är promenad-
er ett bra sätt att komma i form. Välj hellre kortare promenader än en lång i början, och öka 
längden allt eftersom.

Fysisk aktivitet påverkar kroppen på många sätt. Det bidrar både till en ökad fysisk form samt 
påverkar den mentala hälsan.

Artikeln är granskad av:
Camilla Hållander, stomiterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Marie Larsson, stomiterapeut, Östersunds sjukhus

Övningar
1. Liggande magövning 
Låt händerna vila lätt på magen eller 
på benen och andas genom näsan. Dra 
försiktigt in magen samtidigt som du an- 
das ut. Känner du att magmusklerna 
spänns, försök hålla denna position i 
tre sekunder, andas sedan ut.  
Gör gärna denna övningen när du 
lägger dig och vilar.

2. Situps
Ligg på rygg, böj knäna och sätt 
fötterna i golvet. Se till att korsryggen 
hela tiden är i kontakt med golvet. 
Rulla försiktigt upp och  för händerna 
utmed benen. Rulla försiktigt ner igen. 
Gör övningen långsamt och känn att 
du har kontroll. Övningen bör upp- 
repas flera gånger och regelbundet för 
att få effekt.

3. Höftlyft
Lägg händerna under korsryggen. 
Spänn magmusklerna med hjälp av 
andningen samtidigt som du pressar 
korsryggen mot händerna och lättar 
rumpan upp mot taket. Håll positionen 
i tre sekunder och andas sedan som 
vanligt. Sänk ner rumpan och slappna 
av, upprepa övningen flera gånger.

4. Knärullning
Ligg på ryggen, böj knäna och sätt 
fötterna i golvet. Lägg armarna utmed 
sidan, vilket ger dig ett bra stöd. Spänn 
magmusklerna med hjälp av and- 
ningen. Håll ihop knäna och vrid båda 
knäna till en sida, så långt som det 
känns bekvämt. För tillbaka båda knäna 
till mitten och upprepa fällningen fast åt 
andra sidan. Låt ryggen och skuldrorna 
ligga kvar mot golvet, använd gärna 
händerna för att stabilisera dig och 
hålla dig i rätt position. Denna övnin-
gen stärker de sneda magmusklerna.

4.

assistans | 02/2020 | Träning efter en stomioperation
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Ohad: 
Håller sig aktiv och har stomi
42-årige Ohad hade svårt att tro att han skulle kunna leva ett aktivt liv 
efter operationen men idag spelar han basket och har ileostomi

Född och uppväxt med sport
När man ser Ohad på gatan tänker man: ”Vilken snygg, sportig kille.” Det är nästan omöjligt att föreställa sig hur det såg 
ut för åtta år sedan när Ohad låg svag och utmärglad på sjukhuset, med en kroppsvikt på cirka 50 kg.

“Jag växte upp i en sportig familj med fem barn. Min storebror spelade vattenpolo. Jag spelade basket med min storasyster 
och bestämde mig för att gå med i ett basketlag. Men när jag var arton år var jag tvungen att sluta spela eftersom jag inte 
kunde spela en hel match utan att gå på toaletten.”

Hälsan försämras: situationen förvärras
Ohad fick först diagnosen Crohns sjukdom, men började snart lida av tarmproblem.  
Detta ledde till ett konstant behov av att vara i närheten av en toalett pga. plötsliga diarréer. Ohad var dock besluten att 
fortsätta vara aktiv utomhus trots alla utmaningar.

”Jag började ta långa promenader. Men jag planerade alltid en rutt som gick nära mina vänners och familjemedlemmars hem 
så att jag kunde knacka på någons dörr om jag plötsligt behövde använda toaletten.”

Ohads hälsa förvärrades med åren. 
Hans tillstånd blev inte bättre trots by-
ten av kostvanor och alla möjliga typer 
av särskilda dieter, och läkemedel gav 
ingen lindring.

”Sjukdomen var obarmhärtig och för 
åtta år sedan var jag på botten. Jag 
åkte in på sjukhus eftersom jag hade 
tarmläckage, alltså ett hål i tunntarmen. 
Den enda lösningen var: en stomi.”

Tillbaka till ett aktivt liv
Tanken på att leva med stomi kändes 
deprimerande för Ohad. Läkarna för- 
sökte försäkra honom att han fortfa- 
rande kunde leva ett aktivt liv och börja 
sporta igen, men Ohad hade svårt att 

tro att det var möjligt med en påse på 
magen. Men efter att han återhämtat 
sig från stomioperationen har Ohad 
börjat göra det han älskar igen: spela 
basket och simma.

”Jag kunde inte ens drömma om att jag 
skulle kunna göra allt det här igen. Jag 
spelar basket och jag simmar faktiskt 
också. Jag bär en figursydd surftopp 
över badbyxorna så att påsen håller 
sig platt och ingen märker något.  
När jag spelar basket har jag ett annat 
knep: jag använder ett tygband runt 
midjan som verkligen döljer stomipåsen. 
Man ser inte någonting när jag spelar 
basket, inte ens när jag hoppar.”

Stomioperationen förändrade Ohads 
liv totalt, och allting blev bättre. Efter 
åtta år och åtskilliga basketmatcher 
lever han livet till fullo och gör det han 
älskar. Det kan vara skrämmande att 
tänka på livet efter operationen, men 
det är faktiskt möjligt att leva precis 
det liv du vill.

assistans | 02/2020 | Ohad: Håller sig aktiv och har stomi
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Det hela började när Vuokko år 2004 fick ont i magen. Det 
som man då trodde var en “tyst” blindtarmsinflammation 
visade sig ett par år senare vara cancer med flera tumörer 
i tjocktarmen och i urinblåsan. Flera vårdmissar försenade 
såväl diagnos som behandling och det slutade i fyra opera-
tioner där man tog bort en stor del av tjocktarmen och hela 
urinblåsan. – Första stomin fick jag sommaren 2007, den 
andra ett halvår senare. Jag kände att det här var min chans 
att överleva och såg det som en ynnest att jag hade mö-
jligheten att få bli opererad. Därför valde jag också ganska 
snabbt att bli kompis med mina ”jordgubbar” på magen, 
berättar Vuokko.

Har skrivit en bok
Det var Vuokkos dotter Hanna, då sju år gammal, som 
bestämde att det såg ut som jordgubbar. Familjen fick ett 
antal tuffa år när Vuokko blev sjuk men Hanna hade stort 
stöd av Bröstcancerföreningen. Johannas barn- och ung-
domsgrupper i Göteborg, dit alla barn till cancerdrabbade 
är välkomna. Det är också dit som hälften av vinsten från 
Vuokkos bok, ”Livets sköra tråd”, går.

– Jag började skriva för att reda ut mina tankar och som en 
form av rehabilitering, och så småningom blev det en bok. 
Och det var mycket Hannas förtjänst. Hon frågade om det 
verkligen skulle bli en bok och då kände jag att jag ville full-
följa det åtagandet.

Hund som rehab
En annan viktig del i rehabiliteringen var hunden Harry som 
familjen skaffade 2007. Han visade sig vara en mirakel-
medicin.

– Han blev en liten samtalsterapeut för oss alla och ett säll-
skap när jag var ensam hemma på dagarna. Genom honom 
kom jag också ut på promenader och aktiviteter som jag 
verkligen behövde. Han gav avbrott, normalitet och vardag  
i det som annars var kaos.

Vardag med två stomier
Idag mår Vuokko bra, men självklart påverkar de dubbla sto-
mierna vardagen, det krävs planering. Hon åker exempelvis 
alltid bil istället för kollektivt, har alltid med sig ombyten och 
väljer helst affärer som har toalett. Hon behöver också äta 
extra näringstillskott, framför allt kalcium och magnesium, 
och behöver tänka på vad hon äter.

– Det är ganska stor skillnad på att ha två stomier jämfört 
med en, eftersom bytena av stomipåsar inte alltid är syn-
kade och urostomipåsen behöver tömmas relativt ofta. Det 
kan bli väldigt många toalettbesök på en dag.

Reser mycket
Samtidigt har Vuokko bestämt sig för att inte bli för be-
gränsad och hon lever ett aktivt liv. Hon arbetar deltid 
som personligt ombud för personer med psykisk funktion-
snedsättning, tränar på gym och är mycket ute i naturen. 
Dessutom älskar hon att resa och har bland annat varit i 
Vietnam, Brasilien och flera av Medelhavsländerna sedan 
hon fick stomierna.

– Nu planerar vi ytterligare en resa till Vietnam, dit vi har en 
speciell koppling eftersom Hanna är adopterad

därifrån. Vi ska åka till södra Vietnam och bara sola, bada 
och koppla av.

Flygresa och strandliv
Vuokko berättar att det fungerar utmärkt att sola och bada 
med bandagen, och på flyget kopplar hon upp sig till en 
nattpåse i en väska på golvet och med en filt över knäna.

– Sedan prioriterar vi att bo nära stranden, för att ha nära 
till toalett, och åker inte på dagsutflykter varje dag. Så visst 
påverkar det sättet att resa på, men det försämrar inte 
upplevelsen.

”Det är nu som finns”
Vuokko är tydlig med att hon lever ett liv med mycket livsk-
valitet.

– Jag har också omvärderat ganska mycket. Jag har lärt 
mig att det är nu som finns, och inte i morgon. Idag kan jag 
njuta mer av det som är här och nu, vardagen och stillheten, 
säger hon.

Vuokkos bok finns som e-bok eller att låna på  
biblioteket.

Att leva med  

dubbla stomier
Sedan 2007 lever Vuokko Elner med dubbla stomier, en kolostomi och en urostomi. Det innebär 
givetvis en del begränsningar i vardagen, men det fungerar på det stora hela bra. Hon arbetar, 
reser mycket och har tidigare gett ut en bok om sin livshistoria.

Därför valde jag också ganska  
snabbt att bli kompis med mina 
”jordgubbar” på magen

assistans | 02/2020 | Att leva med dubbla stomier



18  |   |  19  

Nyhet: 
Coloplast assistans. Nu även för dig 
som använder tappningskateter.
Coloplast assistans är vårt stödprogram för dig som har eller ska få en stomi. 
Vi har nu utvecklat stödprogrammet och sedan i mitten av mars fi nns nu samma 
fi na support till dig som använder tappningskateter.

assistans | 02/2020 | Coloplast assistans svarar på frågor

Varför är Coloplast assistans så bra? 
Som medlem får du bland annat personlig hjälp och stöd 
runt livsstilsrelaterade frågor, pålitlig information och 
praktisk rådgivning via vår telefonsupport och hemsida. 
Coloplast assistans kan hjälpa dig att leva det liv du vill.

Vad innebär det att vara medlem?
Det innebär att vi har en dedikerad produktrådgivare som 
är tillgänglig för dig under kontorstider, varje måndag till 
fredag. För dig med kateter får du dessutom regelbundet  
möjlighet att göra RIK-kollen som hjälper dig med att hitta 
en bra rutin runt din självkateterisering. Är du stomiopererad 
har du samma möjlighet att göra det motsvarande genom 
Stomikollen. Du kommer också att fortlöpande få information 
som är relevant för just dig.

Hur gör jag för att gå med?
Använder du tappningskateter anmäler du dig på 
kateter-assistans.se. Eller om du är stomiopererad kan du 
anmäla dig på stomi-assistans.se. Är du osäker på hur du 
ska gå tillväga kan du be din vårdgivare om hjälp. Annars är 
du som vanligt, alltid välkommen att ringa till oss på telefon; 
0300-332 56.

Vad gör det för nytta för mig i min vardag?
Den största nyttan, enligt våra medlemmar, är tryggheten 
i att man vet att man alltid kan ringa oss. Du har någon att 
vända dig till med dina frågor, från stort till smått. Vi fi nns 
här för dig.

Coloplast assistans 
svarar på frågor
Hur är skillnaden att bada i saltvatten mot att bada 
i klor med stomibandage?
Det ska inte vara någon skillnad utan det beror mer på hur 
länge man är i vattnet. Tiden kan variera från person till 
person. Coloplast har Brava Elastisk Tejp som du kan sätta 
runt basplattan för att förstärka fästytan.

Kan jag sola med stomi?
Ja, men skydda stomin mot direkt solljus. Är klimatet så varmt 
att du svettas mer än normalt, behöver du kanske byta din 
påse oftare. Kontrollera att din hud är helt torr innan du 
applicerar en ny häfta. Applicera solskyddsmedel efter att du 
applicerat din häfta, eftersom krämen kan påverka basplattan 
och göra det svårare för den att fästa. 

Hur går det att fl yga med stomi?
Det fi nns en liten risk att trycket får påsen att expandera. Om 
detta händer kan du helt enkelt gå på toaletten och tömma 
påsen. Och kom ihåg att ballooning lika gärna kan orsakas av 
något du ätit eller druckit – så när du fl yger var extra försiktig 
med kolsyrade drycker.

Om du är orolig att det ska höras oljud från påsen, kommer du 
att bli positivt överraskad av hur bullriga fl ygplanskabiner är.

Jag har fått sår runt stomin, kan Coloplast hjälpa mig?
Vi hänvisar dig till din stomiterapeut för vidare råd. Vår 
Brava Barriärkräm kan användas på hud som är torr eller 
har rodnad.

Jag är nyopererad, kan ni skicka produktprover 
till mig?
Vi kan skicka prover på stomibandage när det gått 6 
månader efter operationen. Fram till dess är det din stomi-
terapeut du får vända dig till. Vi skickar gärna prover från 
vårt tillbehörssortiment. (Tillgängligheten av produkter kan
variera beroende på landsting).

Emelie Emma Louise Petra

Vi svarar på dina frågor oavsett om det gäller katetrar eller stomi

assistans | 02/2020 | Coloplast assistans

Vi fi nns här för dig - ring oss. 

Tel: 0300-332 56

Det bästa med Coloplast assistans är att jag får möjlighet att 
prata med en person som lyssnar på mina behov och frågor. 
De hjälper mig komma på olika lösningar som funkar för mig
– Mike har stomi och får hjälp och rådgivning av Coloplast assistans.
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Vinn två Minitriss-lotter!
När du löst korsordet, sänd meningen som bildas i de tonade fälten till  
seui@coloplast.com, eller på ett vykort till Coloplast AB, svarspost 20203706,  
434 20 Kungsbacka, att: Redaktionen assistans. Du behöver inget frimärke, 
portot är redan betalt! 

Senast 30 maj 2020 vill vi ha ditt svar. 

Glöm inte att skriva ditt namn och din adress på kortet eller i e-posten, så vi  
kan kontakta dig. De 5 första öppnade rätta svaren vinner två Minitriss-lotter.

Mycket nöje!


