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Inden for journalistik findes begrebet 
en ‘ikke-historie’. Det er, når der 
egentlig ikke er meget at fortælle. Så-
dan en historie er Bjarne Hansens 
hverdag som stomiopereret. Med 
undtagelse af 10 minutters skift af 
pose hver fjerde dag, lever han efter 
eget udsagn fuldstændig det samme 
aktive liv, som han ville have levet, 
hvis han ikke var stomiopereret.

- Det er netop derfor, at jeg ønsker at 
fortælle om min dagligdag. Jeg har 
indtryk af, at en del nyopererede har 
hudproblemer og lækager og føler, at 
verden går under med en stomi. Det 
gør den ikke, hvis bare man har de 
rette produkter og lever, som man vil. 

Jeg vil dele mine erfaringer med dem, 
siger Bjarne, som er 72 år, pensionist 
og bor i Haderslev.
Faktisk er Bjarnes ileostomi årsagen til, 
at han lever et almindeligt liv. Den fik 
han i 1982 efter at have haft store pro-
blemer med Colitis ulcerosa siden 1967.

- Jeg havde det rigtig skidt og kunne 
ikke gå nogen steder, fordi jeg altid 
skulle være i nærheden af et toilet. 
Familie og venner måtte komme på 
besøg hos mig, hvis de ville se mig. 
Jeg endte også med at blive afskedi-
get fra mig job som fuldmægtig i kom-
munen på grund af sygdom. Så det 
var en stor befrielse at få stomi, siger 
Bjarne og tilføjer, at han fik et nyt job i 
kommunen efter stomioperationen.

Nysgerrige spørgsmål
Bjarne havde da også selv problemer 
med lækage i starten. Især når han spil-
lede badminton med kollegerne i kom-
munens idrætsklub. Sved og bevægelse 

kunne få klæberen til at løsne sig. Men 
det er historie nu. Dels fordi han fandt 
sit stomiprodukt i SenSura Convex 
1-dels ileostomipose, der slutter tæt til 
og tøjler den knold arvæv, som sidder 
og driller ved stomien. Dels fordi han 
ikke længere spiller badminton. 

Ketsjersporten er nu erstattet af løbe-
ture og golf flere gange om ugen. Bl.a. 
spiller Bjarne golf sammen med cirka 
40 andre i Hareklubben i Haderslev 
Golfklub. Efter de 18 huller er det en 
tur under bruseren.

- Jeg gør intet for at skjule stomiposen. 
Nogle ignorerer den – andre er nys-
gerrige og spørger til den, siger Bjar-
ne.

Rejser tre gange om året
Han holder sig heller ikke tilbage for 
det våde element, når han og hustru-
en er på en af de tre årlige udlands-
rejser. Bjarne går i poolen som alle 
andre – dog er badebukserne højtal-
jede, så de dækker stomiposen. Sene-
ste rejse var otte dages kulturrejse til 
Cypern med fuldt program hver dag. 
Heller ikke det var en udfordring for 
Bjarne, der tømmer posen 5-6 gange 
i døgnet.

- Når jeg rejser, har jeg ekstra poser 
med for en sikkerheds skyld. Det har 
jeg ikke længere derhjemme, for jeg 
har så meget tillid til min pose, at jeg 
slet ikke tænker over det, siger Bjarne 
og tilføjer:

- Det siger også en del om, at jeg lever 
mit liv, som om jeg ikke havde stomi. 
Og det kan andre stomiopererede 
også komme til at gøre.

“Jeg har så meget tillid til min pose, 
at jeg ikke slet tænker over det”

Bjarne har  
et budskab
Hverdagen vender tilbage, selvom man har fået 
stomi. Den livserfaring ønsker Bjarne Hansen at 
dele med nyopererede. Han både løber, spiller 
golf og rejser tre gange om året.

Med de rette produkter og en positiv 
indstilling kan man klare det meste, 
konstaterer Bjarne Hansen.
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