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Brok med mindre bøvl

De 3 forskellige kropsfaconer indad, udad og flad.
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Halvdelen af alle kolostomiopererede og en fjerdedel af alle ileostomi-
opererede udvikler et brok. Altså er det mange stomiopererede, som 
før eller senere får en ‘bule’ ved stomien. Derfor sætter vi i dette Stomi 
Information fokus på brok og buler: Hvorfor udvikler man brok efter 
en stomioperation, og hvad kan man gøre ved det? 

Det forklarer stomisygeplejerske Jannie Mortensen og forskningssyge-
plejerske og ph.d.-studerende Marianne Krogsgaard i en interessant 
artikel. De fortæller bl.a. om de gener, som brok kan give i form af  
f.eks. lækage. Det kan nemlig være en udfordring at få en flad klæber 
til at slutte tæt til huden på en rund bule.

Det problem afhjælper Coloplast med den helt nye SenSura® Mio 
Concave til brok og buler, som du får en grundig introduktion til. F.eks. 
kan du møde John Flemming Jensen fra Tårnby, som er blevet mere 
tryg. Tidligere brugte han tilbehørsprodukter for at få pladens klæber 
til at slutte tæt til huden på sit brok, men det er ikke nødvendigt med 
SenSura Mio Concave.

Som pensioneret automekaniker siger John tingene, som de er. Det 
gør Susanne Bang også. Hun er vant til at tale om tabu i sit arbejde 
som formidlingsleder i Zoologisk Have. F.eks. om, hvorfor man afliver 
dyr. Den erfaring har hun taget med sig, efter hun har fået stomi. For 
når man tør tale om noget, forsvinder tabuet. 

Sidst, men ikke mindst kan du møde endnu en handlekraftig kvinde. 
Det er Susanne Petersen fra Haslev, som er korttarmspatient – og 
ildsjæl! Susanne har nemlig arrangeret en tur for en gruppe kort-
tarmspatienter til Tenerife. Måske det kan inspirere dig til selv at rejse. 
I hvert fald kan du også læse om Min Rejseguide, som er en gratis in-
formationspakke fra Coloplast.

Rigtig god læselyst – og tag gerne Stomi Information med på rejsen.

 

Charlott Spiegelberg Stelzer541-455
Svanemærket tryksag

Kroppe er forskellige

– er du indad, 
udad eller flad?

For mange vil ovenstående være et 
noget mærkeligt spørgsmål at få. 
Men spørgsmålet er ikke uvæsent-
ligt, når man har en stomi. 

Området omkring en stomi er ikke 
ens hos alle. Området omkring sto-
mien kan være fladt, men stomien 
kan også ligge i en fordybning eller 
sidde på en bule. Mavens facon 
omkring stomien har betydning i 
forhold til produktvalg. Det er vig-
tigt at få det produkt, der passer til 
den kropsfacon, man har, og der-
med kan sikre en tæt vedhæftning 
til huden.
 
3 kropsfaconer, men kun 2 produkt-
typer – Flad og Convex
I dag findes der flade klæbere, som 
er designet til flade områder. Kon-
vekse klæbere (skålformede klæbe-

re), der er designet til områder, der 
vender indad. 

Men hvad med produkter til områ-
der, der buler ud? 
De fleste, som har en bule, der hvor 
stomien sidder, bruger i dag et fladt 
produkt. Men det er langtfra altid, 
at det er en optimal løsning, da det 
at få en flad overflade til at hæfte 
på en buet overflade ofte give pro-
blemer. Kæberen vil ofte danne fol-
der og kanaler, når den påsættes et 
buet område. Forestil dig at skulle 
pakke en bold ind i papir. Man kan 
tydelig se for sig, at der vil dannes 
folder og kanaler i papiret.

Buler er komplicerede
Har man en kropsfacon, der vender 
udad, og det har mindst 34% af alle 
stomiopererede, er det ikke kun ka-

naler i klæberen, man bekymrer sig 
om. Buler er komplicerede og kan 
give mindst lige så store udfordrin-
ger som stomiopererede med en 
kropsfacon, der vender indad. 
Buler er meget bevægelige og bevæ-
ger sig konstant, og disse bevægelser 
belaster klæberen og huden. Når bu-
len bevæger sig, har klæberen ten-
dens til at løsne sig, og der kan opstå 
risiko for lækage og hudirriation. 

NYT produkt til brok og buler 
Vi har de sidste mange år arbejdet 
på at udvikle et produkt til brok og 
buler, da det har været tydeligt, at 
der manglede et produkt, der kunne 
løse de udforinger, som buler skaber. 
Med det som mål at opnå en perfekt 
tilpasning, har vi designet en klæber 
specielt til denne facon. Se og læs 
om det NYE produkt på næste side.

Indad

13% Flad

53%

Udad

34%



Stabilitetsring

Flexzoner

Elastisk klæber

Buet, stjerneformet klæber
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SenSura® Mio Concave er det første stomiprodukt specielt udvik-
let til brok og buler. SenSura Mio Concave har en buet pasform, 
som passer tæt og sikkert på områder, der vender udad. Klæbe-
ren er stjerneformet og kan dermed omfavne bulen på maven, 
uden at der opstår kanaler i klæberen.

Specielt udviklet til brok og buler
Efter at Steve havde udviklet et brok, kunne han ikke få sine flade 
stomiprodukter til at passe over bulen, uden at klæberen danne-
de kanaler. Da han skiftede til SenSura Mio Concave, fik han et 
produkt, som passede over bulen.

Der er en Mio til alle
SenSura® Mio produkterne findes i mange forskellige varianter. De flade 
SenSura Mio produkter følger kroppens bevægelser og forbliver diskrete, 
uanset hvad du har på. SenSura Mio Convex produkterne passer til alle, 
der har behov for konveksitet. Convex produkterne er fleksible uden at gå 
på kompromis med sikkerheden.

SenSura Mio Concave produkterne er specielt udviklet til brok og buler. 
Den stjerneformede klæber omfavner bulen og øger kontaktfladen mel-
lem klæber og hud. SenSura Mio Concave findes både som 1-dels og 
2-dels produkter med Click kobling.

SenSura® Mio Concave
– til brok og buler

En unik buet pasform
til buede områder

“Den imponerede mig med  
det samme. Den passer lige  
til min bule.”
Steve, har haft stomi siden 2015

SenSura Mio Concave sortimentet 
- 1-dels og 2-dels Click

Flip klæberen
De runde hjørner på SenSura Mio 
Concave klæberen er foldet tilbage, 
når du pakker produktet ud. Det 
særlige design gør det lettere at 
sætte pladen på, uden at den krøller 
og danner kanaler. Når du har plac-
eret den midterste del af klæberen 
over stomien, flipper du de runde 
hjørner ned over bulen.

BodyFit Technology® 
SenSura Mio Concave er baseret på 
BodyFit Technology®, som øger kon-
taktfladen mellem klæberen og bulen.

Til individuelle former
BodyFit Technology er unik for
SenSura Mio produkterne. Teknolo-
gien sikrer den rigtige pasform for 
alle med en stomi, uanset kropsfacon 
og særlige udfordringer.

Den bedste produktløsning  
til din krop
Alle kroppe er forskellige og har derfor 
brug for forskellige produkter. Hvis du 
er i tvivl om, hvilket produkt der er 
bedst til dig, kan du bruge online 
værktøjet BodyCheck. Ved at svare 
på 8 enkle pørgsmål vil du kunne 
finde det stomiprodukt, der passer 
bedst til dig. Produktet skal passe til 
dig – ikke omvendt. 
www.coloplast.dk/bodycheck

Færre kanaler i klæberen
En flad overflade passer ikke på 
buede områder. Det er årsagen 
til, at flade klæbere ofte krøller 
og danner kanaler i klæberen. 
SenSura® Mio Concave har en 
buet, stjerneformet klæber, der 
omfavner bulen uden at danne 
kanaler.

Bedre søvn med det
unikke Cirkel Filter
Filtret holder længere og reduc-
erer ballooning med op til 61%, 
så du kan sove hele natten.

Støtter stomien
Den indbyggede stabilitetsring 
støtter din stomi og stabiliserer 
midten af klæberen.

Forbliver sikker,  
når du bevæger dig
Den elastiske klæber følger 
kroppens bevægelser, mens 
flexzonerne i midten og yder-
kanten af klæberen sikrer fleksi-
bilitet.

2X

Bestil en vareprøve på Mio Concave – og mærk selv forskellen
Ring til Coloplast Kundeservice på 4911 1213 mellem 8.30 – 15.00. Eller bestil 
en vareprøve via kuponen midt i bladet eller på www.coloplast.to/bestilconcave

Se film på www.coloplast.dk/dkconcave 
Se fem mænds reaktioner på den nye SenSura Mio Concave
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John Flemming Jensen byder velkom-
men til lejligheden i Tårnby. Ved første 
øjekast er emnet for interviewet ikke 
til at se, for Johns poloshirt er stor og 
hænger løst udover bukserne. Men da 
vi sætter os ved spisebordet i stuen, 
kommer konturerne af en stomipose 
til syne under poloshirten. Ikke mindst 
fordi den sidder på en bule, der er på 
størrelse med en halv cantaloupe-me-
lon. John, som er 76 år, har nemlig 
ikke alene kolostomi efter en operati-
on for tyktarmskræft i 2013. Han har 
også brok omkring stomien. 

– Det kom stille og roligt, efter jeg fik 
stomien. Det er ikke noget, som gør 
ondt eller generer mig i hverdagen. 
Derfor har jeg heller ikke overvejet at 
få det opereret, siger John og fortæller, 
at han to gange er blevet opereret for 
lyskebrok.

Lækage har ligget i baghovedet
Til gengæld har brokket omkring sto-
mien drillet, når han skulle sætte pla-
den fra 2-dels systemet på.

– Det er jo svært at få en flad plade til 
at slutte helt tæt til noget, som er 
rundt. Det efterlader nogle kanaler, 
selvom man forsøger at glatte efter 

bedste evne. Jeg har også kunnet se 
det, når jeg har taget pladen af. Der er 
afføringen begyndt at trænge ud i de 
kanaler – dog uden at det har givet 
lækage, forklarer John.
For at være på den sikre side har John 
derfor brugt tilbehørsprodukter i form 
af modellerbare ringe og kantsikring, 
så pladens klæber har sluttet tæt til 
huden trods bulen. 

– Men det har altid ligget i baghovedet, 
om den nu også var helt tæt, siger 
John.

SenSura Mio Concave giver tryghed
Det behøver det ikke at gøre længere. 
Ja, faktisk er John stoppet med at bru-
ge tilbehørsprodukter, når han sætter 
en ny plade på cirka hver anden dag. 
Han er nemlig begyndt at bruge den 
nye SenSura Mio Concave, som er ud-
viklet til netop brok og buler.

– Pladens konkave form gør, at den 
nærmest omslutter brokket og derfor 
sidder tættere til huden, forklarer John 
og hiver poloshirten op og viser, hvor 
pænt og glat pladen slutter til huden, 
trods det anseelige brok.

– Pladen føles lidt stivere end den al-
mindelige 2-dels SenSura Mio, når jeg 

sætter den på, men det er ikke noget, 
som jeg ellers tænker over, når først 
den sidder der. Den er ligeså fleksibel 
og følger kroppens bevægelser.
Hvis John skal sammenfatte med ét 
ord, hvad SenSura Mio Concave bety-
der for hans hverdag, er det:

– Tryghed! Før havde jeg altid et ekstra 
stomiprodukt og en blå affaldspose 
liggende fast i jakkelommen. Du ved – 
bare for en sikkerheds skyld, hvis uhel-
det skulle være ude. Men det er jeg 
faktisk stoppet med, og jeg har også 
lagt mærke til, at jeg i det hele taget 
tænker mindre på stomiposen. Jeg har 
ikke længere den dér refleks med lige 
at skulle mærke efter, om alt nu også 
sidder, som det skal. Jeg slapper mere 
af, siger John med et smil.

John er 
mere tryg 
John Flemming Jensen fra Tårnby har 
brok omkring stomien. Tidligere brugte 
han tilbehørsprodukter for at få pladens 
klæber til at slutte tæt til huden, men 
det er ikke nødvendigt med den nye 
SenSura® Mio Concave til brok og buler. 
Nu føler han sig mere tryg.

“ Den konkave form 
gør, at pladen 
nærmest omslutter 
brokket og derfor 
sidder tættere til 
huden”

John Flemming Jensen har udviklet brok efter 
en stomioperation. Han bruger den nye 
SenSura® Mio Concave til brok og buler.
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Hvad er et brok?

Et brok er en bule i forbindelse med stomien. 
Det kan sidde lige under, ovenover, nedenun-
der eller ved siden af stomien. Et brok opstår, 
fordi et stykke af tyndtarmen kommer op igen-
nem det hul, som man lavede i bughulen/ma-
vemusklen, da man etablerede stomien. Det 
bliver kaldt et parastomalt brok – eller ‘ægte 
brok’.

Et brok kan også være et glidebrok, hvor det 
er den del af tarmen, som ligger umiddelbart 
før stomien, der lægger sig i S-form under hu-
den. 

Brok er ikke farligt, men hvis man oplever, at 
der hverken kommer afføring eller luft fra sto-
mien, samtidig med at man har kraftige smer-
ter, skal man straks søge læge. Desuden kan 
brok medføre, at man ikke længere kan benyt-
te sig af irrigation.

Halvdelen af alle kolostomiopererede og en 
fjerdedel af alle ileostomiopererede udvikler  
et brok. Alligevel er det begrænset, hvad man 
ved om ‘bulen’. Her får du et indblik i brok  
– og hvad du kan gøre ved det.

Bliv klogere på 

brok
Mange får det, men ingen ved med 
sikkerhed hvorfor! 
Ifølge stomisygeplejerske Jannie Mor-
tensen og forskningssygeplejerske og 
ph.d.-studerende Marianne Krogs-
gaard er det den korte fortælling om 
stomibrok. Vi har sat dem stævne på 
stomiklinikken på Herlev Hospital for 
at få en længere version.

– Brok er en udbredt følgevirkning af 
en stomioperation. En undersøgelse 
blandt 5.000 stomiopererede i Region 
Hovedstaden viste, at 36 procent af 
patienter med ileo- eller kolostomi ud-
viklede brok indenfor det første år ef-
ter operationen. Men brok kan sag-
tens komme senere i livet, så over tid 
får cirka halvdelen af kolostomiopere-
rede og 20-30 procent af ileostomi-
opererede brok, forklarer Marianne 
Krogsgaard.
Procentangivelserne afstedkommer 
helt naturligt et spørgsmål, som Jannie 
Mortensen når at svare på, før det er 
stillet:

– Vi ved ikke, hvorfor der er forskel på 
kolostomiopererede og ileostomiope-
rerede. I det hele taget ved vi meget 
lidt om, hvorfor nogle patienter udvik-
ler brok og andre ikke, konstaterer hun. 
Men det, som man ikke ved, er også 
viden. 

– Der har f.eks. været en antagelse om, 
at overvægtige stomiopererede i høje-
re grad udviklede brok, men den sam-
menhæng kan ikke bekræftes. Hver-

ken et højt BMI eller fedme omkring 
maven øger risikoen for at udvikle 
brok, siger Jannie Mortensen.

– Det gør heller ingen forskel, om ope-
rationen var akut eller planlagt, eller 
om man er ryger eller ikke-ryger, sup-
plerer Marianne Krogsgaard og tilføjer: 

– Men vi kan se, at flere mænd end 
kvinder får brok, ligesom alderen har 
noget at sige. Der er en overrepræ-
sentation af mænd med kolostomi 
over 60 år.

Æstetikken betyder meget
Brok omkring stomien udvikler sig i 
næsten alle størrelser og former. Lige 
fra små brok på størrelse med en halv 
appelsin til store brok på størrelse med 
en fodbold. Nogle er runde, mens an-
dre ligner et kvindebryst, som hænger 
ned, beskriver Marianne Krogsgaard.
Som regel afstedkommer et brok om-
kring stomien ikke smerter, men derfor 
kan det sagtens være generende i 
hverdagen. 

– Små brok kan give flere udfordringer med lækage 
end store brok, fordi et lille brok runder mere og der-
for gør det sværere at få klæberen til at sidde helt 
tæt til huden. Omvendt kan et stort brok blive så 
stort, at det er i vejen – f.eks. når man skal binde 
snørebånd – og det tynger og kan få huden til at bri-
ste, fordi den bliver udspilet, siger Jannie Mortensen.
Apropos udspile er det også vigtigt at holde øje med 
diameteren på stomien. Med tiden kan den blive 
større pga. brokket, så hullet i klæberen også skal 
være større. Brokket og stomien kan ændre sig, af-
hængig af om man ligger ned eller er oprejst. Det er 
bedst at måle diameteren, mens man sidder ned, 
anbefaler Marianne Krogsgaard.
De peger begge på en stor udfordring for de fleste 
ved brok: det æstetiske. 

– En stomiopereret, som underviser i sit job, beskrev 
det således: “Når jeg kommer ind i et lokale, falder 
deres blik ned på bulen, som jeg har på maven – og 
det kommer aldrig op igen. De sidder og undrer sig 
over, hvad det er, at jeg har under tøjet”, genfortæl-
ler  Jannie Mortensen og tilføjer:

– Derfor går mange stomiopererede med brok i stort 
løsthængende tøj, så det ikke ses så meget.

Bælte og operation
En måde at tøjle brokket på og få det til at fylde 
mindre, når man er ude, er et bælte. Ifølge Jannie 
Mortensen er det vigtigt, at det sker i samråd med 
en stomisygeplejerske.

– Vi ser nogle gange, at en brokbandage nærmest får 
karakter af at være et korset, som er både stift og 
varmt. Vi anbefaler bælter, som er mere fleksible, så 
de er til at holde ud at have på, ligesom man fint kan 
starte med at teste nogle af de gode standardbælter, 
som findes, siger Jannie Mortensen.
Ultimativt kan man operere et brok væk ved at sæt-
te et kunststofnet ind til at holde tarmen på plads og 
stabilisere bugvæggen. Det anslås, at cirka en tred-
jedel bliver opereret for brok.

– Det gør de for eksempel på grund af æstetik eller 
smerter. Men det er ikke en lille operation, ligesom 
brokket vender tilbage hos 10-20 procent af de 
opererede, siger Marianne Krogsgaard og fortsæt-
ter:

– Så selvom operation kan være en mulighed, bør 
man overveje den nøje. Hvis det handler om æstetik, 
handler det også om den måde, hvorpå man ser og 
opfatter sin krop. Det gør vi forskelligt, og det har 
ikke nødvendigvis noget at gøre med bulens størrel-
se. Mange lærer at leve med brokket.
Ifølge Marianne Krogsgaard og Jannie Mortensen bli-
ver der opereret flere stomipatienter med brok end 
tidligere, fordi der er øget lægevidenskabelig fokus 
på området. Det gælder også forebyggelse. F.eks. er 
man på Bispebjerg Hospital begyndt at indsætte net 
allerede under stomioperationen for at mindske risi-
koen for brok sidenhen.

– I det hele taget bliver der forsket mere. Dermed 
kan det være, at vi om 5-10 år ved meget mere om 
brok, siger Jannie Mortensen.

Stomiåbning Hud

Muskel

Fedtvæv

Stomitarm

Stomiåbning

Hud

Muskel

Fedtvæv

Stomitarm

Tyndtarm

ÆGTE 
BROK

GLIDE-
BROK

Forskningssygeplejerske og ph.d.-studerende Marianne Krogsgaard (t.v.) og 
stomisygeplejerske Jannie Mortensen.
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Susanne forklarer

døde giraffer 
og stomi
Susanne Bang er vant til at tale om tabu i  
sit arbejde som formidlingsleder i Zoologisk 
Have. F.eks. om, hvorfor man afliver giraf- 
og løveunger. Den erfaring har hun taget 
med sig, efter hun har fået stomi. For når 
man tør tale om noget, forsvinder tabuet. 

To dage efter, at Susanne Bang havde fået stomi, sendte hendes 
kollega fra Zoologisk Have en sms. Der stod, “hvordan har min 
yndlings-posedame det?”. Der er nok mange, der var blevet vrede 
over den sms, eller som i det mindste havde syntes, det var uføl-
somt. Men ikke Susanne. Hun synes, det var lige så sjovt som kol-
legaen. Og den afslappede og ligefremme tilgang til hendes stomi 
er blevet lidt af en mærkesag for hende. For ifølge Susanne er der 
ingen grund til, at lade en stomi blive et tabu. 

– Det er ikke fordi det er vigtigt for mig at udbrede mig om min sto-
mi. Det er ikke noget, som jeg føler, at alle skal vide, eller som jeg 
sidder og fortæller om i bussen. Jeg vil egentlig bare gerne have, 
at det ikke er et tabu, og at de, jeg fortæller det til, tør spørge og 
være nysgerrige, hvis de vil det. Mange tror, at det er forfærdeligt 
at få en stomi, men jeg tænker, at det er på grund af uvidenhed, 
siger Susanne Bang. 
Er en stomi et tabu, bliver den noget, man skammer sig over eller 
skjuler, mener hun. Og så bliver stomien til en forhindring, der af-
holder en fra at gøre det, som man har lyst til. 

Uanset om det handler om stomi eller aflivning af dyr i zoo 
forklarer Susanne Bang gerne sagens rette sammenhæng. 
Det hjælper på forståelsen og fjerner tabuer.  



En køretur på tværs af landet eller en udflugt til et 
nyt område kan blive en anspændt affære, hvis man 
har stomi og ikke på forhånd ved, hvor man kan fin-
de et toilet. Den udfordring kan man få hjælp til med 
Coloplasts app WheelMate™. Appen indeholder en 
lang række handicaptoiletter og -parkeringspladser, 
der er indtegnet på kort, så man kan se, hvor der er 
de fornødne faciliteter i nærheden af ens rejserute 
og destination. Desuden kan man også altid se, hvor 
det nærmeste toilet er ved hjælp af sin smartphones 
lokalitetstjenester, ligesom WheelMate™ kan give dig 
en rutevejledning derhen. 

Brugerne hjælper hinanden
Man kan også se, om der er tale om et betalingstoi-
let, man kan se andre brugeres vurderinger af toilet-
ter, og man kan selv give et toilet en tommel-op eller 
en tommel-ned afhængig af ens vurdering. Toiletter 
og parkeringspladserne i appen bliver tilføjet af ap-
pens brugere, og man kan selv tilføje nye til kortet, 
hvis man kender nogle, der endnu ikke er med. På 
den måde hjælper brugerne af WheelMate™ hinan-
den, og jo flere brugere der er, desto mere værdi har 
appen. 

35.000 toiletter og parkeringspladser
WheelMate™ er selvfølgelig brugbar herhjemme, 
men den er også din ‘mate’ mange steder i udlandet. 
For nuværende er appen blevet downloadet næsten 
17.000 gange, og den indeholder 35.000 toiletter 
og parkeringspladser i mere end 45 forskellige lande 
i hele verden. Og hver dag kommer der nye til. 

Med appen WheelMate™ fra 
Coloplast er det nemt at finde 
nærmeste handicaptoilet eller 
-parkeringsplads. Både 
herhjemme og i udlandet. 

App gør det 
nemt at finde 
et godt toilet

Sådan får du 
WheelMate™ på 
din smartphone 

WheelMate™ kræver ingen registrering,  
er ganske gratis og fås på engelsk, tysk  
og fransk. Den kan hentes både i Apples  
Appstore til iPhones og på Marketplace  

til smartphones med Android. Appen  
er oprindeligt udviklet til  

kateterbrugere.
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Storpruttende foredragsholder
Men Susanne er ikke typen, der lader sig begrænse af så-
dan noget. 

– Når der rigtig sker noget slemt, ser jeg udfordringen i det. 
Jeg vil ikke finde mig i, at sådan nogle ting skal ødelægge 
mit liv. Jeg vil hellere tackle det og komme til at leve nor-
malt igen, siger hun. 
Det var sådan hun greb det an, da hun brækkede ryggen 
under en træningsøvelse i forbindelse med Galathea-eks-
peditionen i 2006. Og det var sådan hun greb det an, da 
hun vågnede op efter operationen for tarmslyng og havde 
fået en stomi i julen 2016. Den skulle ikke have lov til at stå 
i vejen. Derfor vinterbader hun og tager også en tur i fæl-
lessaunaen bagefter. Den afholder hende heller ikke fra at 
stille sig op foran 40 mennesker og holde foredrag i sit job 
som formidlingsleder i Zoologisk Have – heller ikke selvom 
den larmer. 

– Jeg var nødt til at sige, at jeg lige havde fået stomi, at det 
var den der larmede, og at deres foredragsholder ikke stod 
og storpruttede, siger Susanne med et smil. 

Vant til at tale om tabu
Humoren er et vigtigt værktøj til at fjerne tabuet ved stomi 
for Susanne. Og der er heldigvis en del humor blandt kolle-
gerne i Zoologisk Have. 

– Det gør det nemmere, at jeg er et sted, hvor der er dyr. 
Her lugter ofte af lort, og dyrelægerne taler om lort. Emnet 
er ikke så fjernt. Og jargonen er speciel. Mine kolleger siger 
f.eks., “lad nu være med at hidse dig op, så springer posen 
bare”, siger Susanne.
Jobbet i Zoologisk Have betyder også, at hun er vant til at 
tale om og forklare noget, som mange anser for tabu. F.eks. 
at aflive en ung og sund giraf ved navn Marius og obducere 
den i videnskabens og undervisningens navn. 

– I den sag fortalte vi meget om, hvad der skete og hvorfor, 
og vi fortalte det, som det var. Det gjorde en forskel. Forkla-
ringer gør, at folk forstår. Det gælder også, når det handler 
om stomi. Jeg siger, hvad det handler om, når jeg får lejlig-
heden til det. Tabu handler om det ukendte. Folk ved ikke 
noget om søde dyr og død eller sprængte tarme. Og så bli-
ver det mystisk, siger Susanne. 

Start i det små
Ærligheden betyder, at hun ikke er hæmmet i sin hverdag, 
men gør, hvad hun har lyst til. 

– Hvis det var et tabu, eller hvis jeg havde holdt den skjult, 
ville min hverdag være besværlig. Hvad skulle jeg gøre, hvis 
den gav lyd eller bulede ud? Jeg ville ikke kunne vinterbade 
eller gå i sauna. Det ville være helt forfærdeligt, siger Su-
sanne. 
Hvis man gerne vil tale mere om sin stomi, er hendes råd, 
at man starter i det små. 

– Man kan beklage og forklare, at man ikke selv kan styre 
det, når ens stomi giver lyd. Man kan også få et forspring, 
hvis man taler med patienterne og sygeplejerskerne på den 
afdeling, hvor man får den. Når man har talt med andre 
om det, er man allerede godt på vej. Og når man kan for-
klare folk, hvad der er sket, fornemmer de også, om man er 
en, man kan spørge om mere, siger Susanne. 

Susanne Bang
Susanne Bang er 57 år, uddannet biolog og 
formidlingsleder i Zoologisk Have i Køben-
havn, hvor hun har arbejdet i næsten 25 år. 
Hun fik kolostomi i julen 2016 på grund af 
tarmslyng.

“ Tabu handler om det 
ukendte. Folk ved ikke noget 
om søde dyr og død eller 
sprængte tarme. Og så bliver 
det mystisk”
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brevet er også helt nødvendigt for det lokale sundheds-
system, hvis uheldet er ude, og hun skal have behand-
ling i udlandet. 

– De minder og oplevelser, man får, når man rejser, kan 
man finde frem i hårde perioder. I sådan en periode 
tænker jeg, at hvis jeg kan rejse til Thailand, kan jeg 
også klare det her.

Tenerife med andre korttarmspatienter
Susanne har altid engageret sig i at gøre noget for an-
dre mennesker – bl.a. som formand i en handicapsvøm-
meklub. Derfor engagerede hun sig hurtigt, da hun 
hørte om en idé til en grupperejse for korttarmspatien-
ter.

– Jeg er medlem af bestyrelsen for Danske Korttarmspa-
tienter(HPN) og ville arbejde for, at idéen om en tur til 
Tenerife blev til noget. For der er mange, der tidligere 
har haft et rigt rejseliv, som ikke kommer afsted, fordi 
de er bange, og det kan jeg godt forstå. Men det kan 
lade sig gøre, siger Susanne.
Til rejsen har hun sørget for støtte og bevillinger fra 
virksomheder, der hjælper på vej med det økonomiske. 
Og fordi de rejser som en gruppe, er der mange ting, 
som er lettere for deltagerne, end hvis de rejste alene. 

– Vi har bl.a. fået sejlet al vores medicin derned samlet 
og på forhånd. Og det, at man er afsted med menne-
sker, der har viden og kender til ens situation, gør, at vi 
støtter, hjælper og holder øje med hinanden hele vejen. 
Hvis turen er en succes, vil jeg prøve at søge midler til 
at danne en fond, så vi kan arrangere flere gruppeture i 
fremtiden og give mange flere en tryg og god rejseop-
levelse. For at rejse er at leve – også selv om man er 
korttarmspatient, siger Susanne. 

Susanne Petersen fra Haslev er 63 år, og som alle andre 
pensionister nyder hun tilværelsen. Hun rejser en del og 
bruger tid i sit og sin mands fritidshus i Sverige. Og hun en-
gagerer sig i frivilligt foreningsarbejde. På den måde er hen-
des tilværelse helt normal. Bortset fra at når hun rejser, har 
hun ofte 40 kilo ekstra bagage. Den omfatter næring, slan-
ger og maskine til dosering af ernæring samt stomiproduk-
ter og -tilbehør. For Susanne Petersen er korttarmspatient 
og har stomi. 

– Jeg fik Crohns sygdom som barn og fik stomi for 20 år si-
den. Fire operationer senere havde jeg kun tyndtarmen til-
bage, siger Susanne Petersen.
Hendes tarm er for kort til at optage nok næring og væske. 
Derfor fik hun for fire år siden et parenteralt venekateter, 
og gennem det får hun næring og væske direkte til blodet. 

Minder til en gråvejrsdag
Skal stomi og venekateter stå i vejen for at rejse? Ikke for 
Susanne. 

– Tidligere var fortællingen, at hvis man fik stomi eller vene-
kateter, havde man et forfærdeligt liv. Sådan er det jo ikke. 
Jeg rejser, fordi jeg vil vise, at man kan gøre det samme 
som alle andre, siger Susanne. 
At være aktiv og at rejse har altid været vigtigt for hende. 
Det handler om at komme ud og møde nye mennesker og 
udfordre sig selv til at prøve noget nyt. For nylig har hun 
været tre uger i Thailand på egen hånd.

– Jeg kan godt lide at gøre noget, som ikke er helt normalt 
for en som mig. Man kan sagtens rejse, det kræver bare 
mere bagage og forberedelse. Man skal huske rigeligt med 
stomiprodukter og medicin. For i varmen betyder luftfugtig-
hed og sved, at klæberen ikke holder lige så længe som 
normalt. Jeg har også produkter og medicin til fire-fem 
dage i min håndbagage i tilfældet af, at min kuffert i kom-
mer frem, siger Susanne. 
Derudover har hun styr på, hvor det nærmeste hospital er, 
og hun har altid sit rejsebrev med sig. Det er et dokument 
fra Rigshospitalet, der godkender, at hun må rejse, og rejse-

Min Rejseguide 
– til dig, der rejser med stomi

Min Rejseguide er en samlet informationspakke fra 
Coloplast med Min Rejseguide, Min Forhandlerguide 
og Mit Hjælpemiddelpas. Min Rejseguide giver infor-
mation og tips til forberedelsen, Min Forhandler-
guide viser, hvor på din rejsedestination dine pro-
dukter bliver forhandlet, og Mit Hjælpemiddelpas er 
til personalet i lufthavnen og forklarer, hvorfor du 
rejser med hjælpemidler og beder om, at en eventu-
el visitation foretages diskret. Den er skrevet på 
mange sprog. Bestil uden beregning Min Rejseguide 
via Coloplast Kundeservice på tlf. 49 11 12 13 eller 
på www.coloplast.to/minrejse

Globetrotter 
med stomi og 
venekateter

Susanne Petersen er korttarmspatient, 
men det er ingen hindring for at rejse. 
For nylig var hun i Thailand i tre uger, 
og hun er også med til at arrangere en 
rejse til Tenerife for en gruppe 
korttarmspatienter. 

Som bestyrelsesmedlem i Danske 

Korttarmspatienter har Susanne 

Petersen været med til at arrangere 

turen.
For nylig har Susanne været i Thailand  

i tre uger – på egen hånd. 

En af aktiviteterne på turen 

til Tenerife var en udflugt til 

vulkanen Teide.  

Poolen er intet problem. I rygsækken er der næring og en maskine, der doserer den, så Susanne Petersen kan få næring på farten. 

– Jeg rejser, fordi jeg vil vise, at man kan gøre det samme som alle andre, siger Susanne Petersen.

Når det alligevel er tid til næring, kan man lige så godt gøre det lidt hyggeligt. 



“ Den imponerede mig 
lige med det samme. 
Den passer lige  
til min bule.”

Efter otte års kamp med Colitis fik 
Steve en ileostomi i 2015. Næsten et 
år senere udviklede han et brok på 
størrelse med en grapefrugt omkring 
stomien.

De produkter, han brugte til at 
begynde med, var ubekvemme, og 
han oplevede lækage og hud- 
problemer. Han fik ofte kanaler i 
klæberen, og han bekymrede sig for, 
om den ville løsne sig - især når han 
trænede.

Da Steve blev introduceret til 
SenSura Mio Concave følte han, at 
det ville være det perfekte produkt til 
hans kropsfacon. Da han satte den 
på, mærkede han med det samme
fordelene ved klæberens buede 
pasform. Den omfavnede bulen uden 
at danne kanaler.

For Steve, der arbejder som 
fragtmand, er følelsen af sikkerhed 
og færre bekymringer omkring 
lækage vigtige faktorer, når han skal 
vælge stomiprodukt.

Uanset om han er på arbejde, i 
motionscenter eller til svømning med 
sine børn giver SenSura Mio Concave 
ham den følelse af sikkerhed og 
tryghed, han har brug for.

Læs mere og bestil en gratis vareprøve på 

www.coloplast.to/bestilconcave eller ring til  

Coloplast Kundeservice på 49 11 12 13

NYHED

•  Specielt udviklet til brok og buler

• Omfavner bulen uden at krølle og
danne kanaler

• Forbliver sikker, når du bevæger dig

• Findes i både 1-dels og 2-dels varianter

For 47-årige Steve er SenSura® Mio Concave den 
løsning, han har ledt efter for at kunne føle sig 
sikker i løbet af alle hverdagens aktiviteter.

“ Jeg følte mig sikker 
på, at den ville blive 
siddende, hvor den 
skulle.”
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