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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
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•  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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