Stomiguiden.dk
Stomiguiden.dk er støttet af Stomiforeningen COPA, Trygfonden og Augustinus Fonden. Hjemmesiden er lavet af unge
for unge med stomi – det afspejles af både den humoristiske
tone og emnerne, som handler om bl.a. fester, parforhold og
sport. Idemændene bag siden er Jacob Nossell, der selv har
haft stomi, og Leif Pedersen. De er begge journalister.

Humor spiller en vigtig rolle på Stomiguiden.dk. Her har Jacob
Nossell (tv.) og Leif Pedersen fulgt Frank Hvams eksempel fra den
første video, der blev lagt op på hjemmesiden, og sat stomiposer i
panden.
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Stomiguiden.dk:

af unge for unge

Da Jacob Nossell fik stomi, opdagede han, at der manglede information
i øjenhøjde til unge med stomi. Løsningen var Stomiguiden.dk.
Hjemmesiden fjerner tabuet ved stomi og viser, at selvom man har
stomi, kan man forme sit liv, som man vil – hvis man har modet til det.

Mens han lå på Hvidovre Hospital, fik
Jacob Nossell en folder stukket i hånden. Han havde lige fået stomi på
grund af colitis ulcerosa. Folderen forklarede, hvad stomi er, og hvordan
det er at leve med sådan en.
– Jeg efterspurgte mere information
om livet med stomi, men der var ikke
ret meget. Og det, der var, var ofte
henvendt til gamle damer, syntes jeg.
Der var ikke rigtigt noget til unge. Så
jeg tænkte, at så laver jeg bare noget
selv, siger Jacob Nossell.
Som tænkt så gjort. I november 2016
gik hjemmesiden Stomiguiden.dk i luften. Her kan man læse alt, hvad man
behøver at vide, når man som ung får
stomi. Og med overskrifter som ‘Her
er 10 gode sex-tips’ og ‘Dit stomi-gear: Nice to have og need to
have’ må man sige, at den er skrevet
af unge for unge.
– Der er mange følelser, og vi bruger
humor meget. Det gør det mindre klinisk, og ikke så patient-agtigt. Det
handler om at have stomi, men det
handler også om at være ung. Derfor
drejer indholdet på Stomiguiden.dk
sig meget om det, som i forvejen fylder i de unges tanker – f.eks. sport,
sex og kærester. Hjemmesiden er ikke
en videnstung encyklopædi, men en
guide til ungdomslivet med stomi, siger Leif Pedersen, der sammen med
Jacob står bag Stomiguiden.dk.
Skal give mod
Udover at give konkrete tips til livet
med stomi for unge har siden også et
andet formål – nemlig at mindske
frygten og tvivlen hos unge, der lige
har fået stomi.
– Mange unge føler sig alene, når de har
fået stomi, og vi har talt med flere, der

har haft selvmordstanker. Det vil vi gerne spare dem for. Så på hjemmesiden
har vi også historier om nogle af de
unge, der har stomi, og som gør alle
mulige ting samtidig. Vi vil gerne give
nogle forbilleder. Det tager den værste
frygt for fremtiden, når man læser deres historier. Man kan se, at man kan
stort set alt, hvad andre unge kan, selvom man har stomi, siger Leif.
Målet med siden er at inspirere og
hjælpe unge med at finde modet til at
tale med deres venner om deres stomi. At give dem håb og vilje til at forme det liv, de vil have.
– Vi prøver at fortælle de unge, at man
vænner sig til at have stomi. Ja, nogle
gange er den noget irriterende lort.
Men den bliver en del af dig, så kom
ud af sengen, og opdag, at livet går
videre også med stomi, siger Jacob.
Nedbryder tabu
Både budskabet og den friske stil er
blevet vel modtaget. Siden hjemmesiden gik i luften i november, har der
været mere end 9.000 besøgende.
Og den har fået massiv medieomtale
bl.a. i Aftenshowet på DR og Go’aften
Danmark på TV2.
– Det er gået over al forventning. Vi ville
ramme de cirka 400 unge, der hvert år
får stomi, men den store mediebevågenhed betød, at Stomiguiden.dk også
medvirkede til at nedbryde tabuet om
stomi mere generelt, siger Leif.
Også brugerne er begejstrede.
– Vi blev overraskede over, hvor mange læsere der er, men det må betyde,
at vi har ramt vores målgruppe. Også
de pårørende er glade for siden og
har givet meget positivt feedback, siger Jacob.
Successen betyder ikke, at arbejdet er

slut. Der er stadig unge, der får stomi,
og de skal også ind på siden. Derfor
har Stomiguiden.dk lavet en lille folder
med tre hurtige råd og en henvisning
til hjemmesiden til nye stomibrugere.
Den brochure har stomisygeplejerskerne over hele landet taget til sig.
– Mange har bestilt den, og det er vi
selvfølgelig glade for. For der bliver
ved med at være unge, der får livskriser, når de får stomi. Og selvom unge
med stomi er en lille målgruppe, betyder arbejdet rigtigt meget for dem. Siden kan også sagtens bruges af knap
så unge, siger Leif.

Frank Hvam
siger undskyld
I tv-serien Klovn med Frank
Hvam og Casper Christensen er
der et afsnit, hvor en pige med
stomi bliver puffet i en pool af
Frank Hvam. Hun får lækage,
og det hele ender i vanlig klovnstil meget pinligt. I en video på
Stomiguiden.dk undskylder
Frank Hvam for, at de scener
muligvis har forstærket tabuet
om stomi. Det gør han bl.a. ved
at tage en stomipose i panden.
Se videoen på stomiguiden.dk
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