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Hvad er det gode liv 
med stomi?
I Coloplast arbejder vi hver dag for at gøre livet lettere for mennesker med stomi. Men 
hvad er et lettere liv med stomi? Hvad er det gode liv med stomi? Og hvordan får man 
et godt liv med sin stomi, hvis man ikke har det allerede? 

Vi har interviewet tre ret forskellige stomibrugere, der hver især har fundet deres vej til 
et godt liv med stomi. Mød Lene, der finder styrke i sit fællesskab med andre stomister, 
Bettina, der ser sin stomi som en lille pris at betale for et liv, og Nicolaj, for hvem stomien 
er blevet en fordel.

Måske du kan genkende noget fra dit eget forløb i deres historier? Vi håber i hvert fald, 
at du kan blive inspireret til, hvordan du kan gøre dit liv med stomi bedre.

Og så en kærlig opfordring. Der er altid noget at gøre. Om du døjer med hudproblemer 
eller lækage, er nervøs for at tale med din omgangskreds om din stomi, eller er bekymret 
over at skulle på ferie. Har du brug for gode råd, er du altid velkommen til at ringe til vores 
erfarne sygeplejersker og kunderådgivere. Vi hjælper hver dag mange stomibrugere med 
stort og småt, og vi vil også gerne hjælpe dig. Så ring til os på 49 11 12 13, alle hverdage 
mellem 8.30-15.00.

ANNE FØNS
Kundeservicechef, dkaf@coloplast.com

Stomi Information udgives af Coloplast Danmark A/S. 

Artiklerne i Stomi Information repræsenterer forskellige 
holdninger og synspunkter, som ikke nødvendigvis er i 
overensstemmelse med Coloplasts holdninger.  
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Hvorfor fik du kolostomi?
– Jeg fik konstateret analcancer i juni 2012. Jeg 
gik til lægen, fordi jeg troede, at jeg havde en 
hæmoride, og den ville jeg have fjernet. Jeg  
var hos en specialist på Christianshavn, som så 
ville booke en ny tid til en kikkertundersøgelse, 
fordi han ikke kunne sige, om det var god- eller 
ondartet. “Hvad er det, du sidder og siger til 
mig? Siger du, at jeg har kræft?” spurgte jeg.  
“Ja, det gør jeg,” svarede han. 
 I det danske behandlingssystem skal man 
aldrig blive syg op til en sommerferie – jeg kom 
først i behandling i august, og på det tidspunkt 
havde canceren udviklet sig fra stadie tre til fire, 
hvor kemobehandling og stråler reelt ikke hjæl-
per. Det gør kun operation. Men jeg fik både 
kemo og stråler og var indlagt flere gange, fordi 
jeg blev møgsyg af det.
 Jeg blev erklæret rask, men et tjek i decem- 
ber 2012 viste, at canceren var kommet igen – 
den havde nok aldrig været væk. Da de sagde 
ordet stomi, lukkede min hjerne ned, og så 
hørte jeg ikke mere. Jeg tog hjem, ringede til to 
gode veninder og sagde. “Hør her, I er nødt til at 
komme nu, for jeg har nogle ting, som jeg skal 
af med. Og så brugte vi nogle timer og en hel 
masse rødvin på at tale det igennem.

 Om natten vågnede jeg og tænkte, at jeg 
simpelthen var nødt til at sætte mig ind i det her. 
Sådan er jeg som person. Så går der sådan lidt 
undersøgelse i tingene. Jeg brugte hele natten 
på at google, hvad en stomi er, hvad man kan og 
ikke kan, hvad der var af forskellige studier, hvad 
der var af forskellige teknikker, og om det var 
bedre at blive opereret i udlandet end i Dan-
mark. I løbet af natten kom jeg til konklusionen: 
Jamen, det her er jo ikke så slemt! Billedet af lille 
mig med en kæmpe pose forsvandt, og jeg var 
rimelig tryg ved det hele, da jeg ringede til Herlev 
Hospital og sagde: “Okay, så gør vi det.”

Hvordan var tiden efter operationen?
– Operationen i sig selv var forfærdelig, og jeg 
måtte nærmest ikke røre mig 14 dage efter. Jeg 
var sygemeldt og røg ind og ud af hospitalet – 
bl.a. fordi min tyndtarm ikke ville fungere pga. 
stråleskade. Jeg har stadig problemer med den 
og må tage medicin for at holde den i gang. 
Men jeg var ikke mere træt, end at jeg tog 
imod et opkald med et jobtilbud, mens jeg lå 
på hospitalet. Jeg tænkte: “Nå ja, why not? Nyt 
kapitel!” Kort efter var jeg til jobsamtale, hvilket 
ikke var helt nemt, for jeg måtte ikke sidde på 
den ene balle efter operationen.

 En stomi mod   
et liv er en lille 
pris at betale

Bettina Schultz kombinerer livet med kolostomi med en travl karriere i 
flere lande og et nært forhold til datter, svigersøn og barnebarn i Ørestad. 
Hun vil ikke lade stomien diktere, hvem hun er, og hvad hun kan.

BETTINA 
SCHULTZ 

Bor i Ørestad i Køben-
havn – 250 meter 
fra datteren Malene, 
svigersønnen Anders og 
barnebarnet Leonora. 

Er skandinavisk salgs- 
og marketingdirektør 
hos Metsä Tissue, der er 
leverandør af papirpro-
dukter. F.eks. er Lambi 
blandt mærkerne.

Bruger fritiden på familie 
og venner og løber af 
og til – når ikke arbejdet 
tager tiden.

“Da de sagde ordet stomi, 
lukkede min hjerne ned, 
og så hørte jeg ikke mere. 
Jeg tog hjem, ringede 
til to gode veninder og 
sagde. “Hør her, I er nødt 
til at komme nu, for jeg 
har nogle ting, som jeg 
skal af med.”
BETTINA
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Hvordan håndterer du at have et  
arbejde med rejser, lange arbejdsdage 
og kontakt med mange mennesker?
– Jeg har det måske lidt nemmere end 
de fleste. På opfordring af det superdyg-
tige stomiteam på Herlev Hospital kom 
jeg ret hurtigt i gang med irrigation, og 
jeg skyller hver anden dag og bruger 
minicaps. Når jeg rejser, har jeg mit skyl-
leapparat med – ligesom min tandbør-
ste. Det tager en time at skylle, så det er 
bare et spørgsmål om planlægning.
 Jeg kalder min stomi for Tulle, hvilket 
var min farmors kælenavn. Hun var en 
hvas dame, og det kan min stomi også 
være. Hvis jeg skal være sammen med 
mennesker i længere tid, som ikke ved, 
at jeg har stomi, plejer jeg at klappe 
udenpå blusen og sige: “Det her er Tulle, 
og hun kan både prutte, bøvse og lave 
andre lyde. Det er ikke noget, som jeg 
kan styre. Det er sådan, hun er. 
 Nogle gange ved folk ikke, hvordan 
de skal håndtere det. Indimellem er der 
kolleger, som samler mod til at spørge, 
hvis vi efter salgsmøder har siddet og 
fået et par glas vin: “Må jeg godt spørge 
dig om noget – er det ikke svært?” På 
den måde kan stomien faktisk være en 
isbryder til at tale om andre ting også. 
Når de finder ud af “okay, hun mener 
det faktisk. Det er helt okay at spørge til 
det”, kan der også komme andre ting på 
bordet. 

 Som leder kan man blive opfattet som hård 
og kontant – især af svenskere og nordmænd, 
fordi vi danskere siger tingene direkte. Så det 
med at give noget af sig selv bliver opfattet som 
“wauw, hun vil os faktisk”. Før eller siden finder 
de ud af, at jeg har stomi, og så kan det lige så 
godt være den del af mig, som jeg bruger. Jeg 
skelner hårdt mellem mit privatliv og mit arbejds-
liv, men jeg ser ikke min stomi som en privat ting. 
Det svarer til, hvilken farve mit hår har. 

Hvad har du gjort for at nå dertil,  
hvor du er i dag?
– Vendepunktet kom ret hurtigt. Det var den 
nat, hvor jeg satte mig ind i, hvad en stomi 
er. Lige siden har min mentale tilstand været: 
“Den får simpelthen ikke lov til at diktere mit liv, 
hvilket den heller ikke gør. Den har ikke været 
en omvæltning af måden, jeg lever mit liv. Den 
definerer ikke mig som person – langt fra endda. 
De opererede min endetarm ud – ikke mit jeg. 
  Det er vigtigt, at man finder ud af, hvad der 
virkelig betyder noget for en og så ser på, om 
stomien ændrer noget på det. Jeg tror, at de fle-
ste så kommer frem til: “Nej, det gør den faktisk 
ikke”. 
 Prisen for at overleve en cancersygdom er ikke 
større, end den er til at håndtere. Tværtimod er 
det positivt, at man kunne gøre noget for at hjæl-
pe mig. Jeg har stomi på sjette år, og når jeg vejer 
den op mod alle de oplevelser, som jeg har haft 
sammen med Malene, Anders og nu Leonora,  
så betyder den ingenting. Så betyder en stomi 
virkelig ingenting. 

3 GODE RÅD
FRA BETTINA

01

Fokusér på de positive ting 
i livet i stedet for de ting, 
som ikke fungerer, og gør 
de ting, som du gerne vil.

02

Lev ikke med noget, som 
du er ked af, for der er ikke 
ret mange ting, som du 
ikke kan få hjælp til. F.eks. 
fik jeg en modellerbar ring, 
da jeg oplevede, at posen 
løsnede sig under svømning 
og dykning. Og problemer 
med lækage pga. luft i po-
sen blev afhjulpet med en 
smørende deodorant.

03

Vær åben om, at du har 
stomi. Jeg har aldrig fået 
negative reaktioner, når jeg 
har fortalt om min stomi. 
Åbenhed gør det nemmere 
for andre – og ikke mindst 
dig selv.

“Den har ikke været en 
omvæltning af måden, 
jeg lever mit liv. Den 
definerer ikke mig  
som person – langt  
fra endda. De  
opererede min  
endetarm ud  
– ikke mit jeg.”

BETTINA
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 N icolaj åbner døren til dele-
lejligheden på Nørrebro i 
København. Håndtrykket er 
fast, øjenkontakten er umid-

delbar, og smilet er næsten lige så bredt 
som de veltrænede skuldre. Nicolaj er 
positiv og imødekommende, og det er 
ikke svært at forestille sig, at han har 
været god til sit job som guide, selvom 
han undervejs blev hårdt ramt af den 
colitis ulcerosa, han havde døjet med 
siden teenageårene.

Et nyt kapitel og et fantastisk eventyr lå 
forude. Året var 2013, og destinationen 
hed Las Palmas, Gran Canaria. Jeg kom 
igennem guideuddannelsen og fik job. 
Solen stod højt, himlen var blå, arbejdet 
var fantastisk og kollegerne, der blev 
som en familie, betød alt for mig.  
Alt var perfekt!
 Glæden tog desværre hurtigt en 
drejning. Efter en måneds tid havde 
jeg hyppigere og hyppigere toiletbesøg 
med blod i afføringen. Jeg opsøgte læ-
gen, fik ny og stærkere medicin, men 
det hjalp ikke, og min tilstand blev 
værre. Med toiletbesøg 10-20 gange 
i timen blev jeg indlagt på hospitalet. 
De foretog en kikkertundersøgelse, 
som viste, at inflammationen i min 
tarm var forværret, og igen prøvede 
de med ny og stærkere medicin, men 
uden held.

 Nicolaj har stomisten.dk, hvor han 
blogger om livet med stomi og tilbyder 
rådgivning til nyopererede. 
 – Det er i høj grad min mor, som har 
inspireret mig til det, da folk begyndte 
at kontakte mig, fordi jeg fra start har 
været 100 procent åben om min stomi 
– også på de sociale medier. Hun sagde: 
“Du bør hjælpe nogle flere. Tænk, hvis 
du og vi som familie havde haft en som 
dig i situationen.” 

Da vi landede i Kastrup, ventede jeg på, 
at de andre passagerer forlod flyet. Med 
de sidste kræfter fik jeg slæbt mig ud 
af flyet, hvor min mor stod klar med en 
rullestol, som jeg nærmest besvimede 
ned i. Sammen med min far kørte vi 
direkte til Herlev Hospital. 
 Den følgende nat havde jeg umen-
neskelige smerter i maven, og jeg skreg 
om natten. To sygeplejesker kom løben-
de ind og gav mig ekstra morfinskud.
 Da lægen kom om morgenen, 
spurgte han, om jeg havde sat mig ind 
i stomi, for der var en risiko for, at jeg 
skulle have stomi. Det havde jeg ikke, 
for jeg var aldrig blevet fortalt, at det 
var en mulighed. Jeg ringede i panik 
til min bedste veninde Louise, som jeg 
havde snakket med dagen inden og 
fortalt, at alt nok skulle gå. Nu ringe-
de jeg for at fortælle, at min verden 
var ved at bryde sammen. Det måtte 

 Min stomi  
er blevet  
en styrke 
26-årige Nicolaj Westring Brusendal har stomi og blogger  
om det på stomisten.dk. Det er ærlige fortællinger og tips  
og tricks til livet med stomi. Her kan du møde Nicolaj – og  
få hans historie.

“Humoren er vigtig. Det gør mig 
glad, når folk omkring mig laver 
jokes om stomien, for det viser, 

at den ikke er et tabu.”
NICOLAJ
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simpelthen ikke ske det her! Jeg ville ikke 
have stomi. 
 Jeg havde endnu en nat med voldsomme  
smerter, og igen kom sygeplejerskerne 
løbende ind med mere morfin. Kort tid 
efter kom lægen og sagde sætningen, 
jeg aldrig vil glemme: “Du skal opereres 
med det samme, Nicolaj, for du kan ikke 
overleve et døgn mere.” 
 Alt gik i sort, og tårerne væltede ned ad 
kinderne. Hulkende udbrød jeg: “Det vil jeg 
ikke, så vil jeg hellere dø”. Herefter svarede 
min mor ulykkeligt: “Det er ikke dit valg, 
Nicolaj, selvfølgelig skal du opereres.”

Nicolaj husker tilbage på døgnene på 
Herlev Hospital.
 – Selvom jeg havde store smerter, var 
det mentale det værste. Situationen, hvor 
jeg fik at vide, at jeg skulle have stomi. Man 
danner en masse billeder i hovedet om, 
hvordan livet vil blive med stomi, og de fleste 
er desværre negative, konstaterer Nicolaj.

Fem timer efter operationens start våg-
nede jeg op til mit nye liv med en pose 

på maven og nye smerter. Jeg var helt 
forvirret og kunne ikke forstå, hvorfor jeg 
havde så mange smerter. Havde jeg fået 
stomi, eller var der gået noget galt? 
En sygeplejerske forklarede, at de tidlige-
re smerter nu var borte. De nye smerter 
var grundet operationen, hvor lægerne 
havde skåret i mig for at få min tarm ud. 
Hun forklarede, at de havde taget hele 
min tyktarm ud på godt og vel 2 meter. 
Efterfølgende spurgte hun, om hun måtte 
sende min familie ind, da de stod udenfor 
og var meget bekymrede. Det ville jeg 
ikke have! Jeg ville være alene og lukke 
mig ude af verden. Hun måtte spørge 
flere gange, før jeg til sidst accepterede, 
hvis det da kun var et kort besøg. 
I dag kan jeg ikke genkende den dreng, 
som lå dér og sagde nej til at se sin elske-
de familie, men han var så langt ude og 
ikke sig selv.

Det er en af Nicolajs pointer, når han taler 
om stomi: Det er den syge, som gennem-
går stomioperationen, men man kan være 
mange om at gennemleve den – forældre, 

søskende, kæreste, børn, venner. Nico-
laj ved, at han ikke kan ændre på den 
bekymring og sorg, som han var årsag til, 
og han er ked af, at familien skulle opleve 
den. Så meget desto mere glæder han sig 
over, at stomien i dag er noget, som alle 
taler frit – og gerne joker – om.
 – Humoren er vigtig. Det gør mig glad, 
når folk omkring mig laver jokes om sto-
mien, for det viser, at den ikke er et tabu, 
siger Nicolaj.
 Meget var sket på utrolig kort tid, og 
min krop havde forandret sig meget. Jeg 
var gået fra at være en trænet sporty fyr til 
at ligne en dreng på 12 år. Jeg kunne ikke 
genkende mig selv i spejlet og var i gråd 
over mit spejlbillede. Mine bekymringer gik 
blandt andet på, om jeg nogensinde ville 
møde en pige, der ville være sammen med 
mig. Jeg kunne jo ikke acceptere mig selv, 
så hvordan ville andre kunne gøre det? Jeg 
havde en kæmpe identitetskrise og tænkte 
dagligt: “Hvem er jeg?”
 Mine forældre var konstant hos mig 
eller sørgede for, at andre var, så jeg ikke 
var alene. De var bange for, at jeg ville 

tage livet af mig selv. Jeg havde ingen 
livsglæde, ingen energi og turde ikke 
foretage mig noget. Helt i kontrast til den 
Nicolaj, som de kendte. Jeg ville bare være 
rask, så jeg kunne komme afsted som 
guide igen. 

Nicolaj har en kæreste. Faktisk har han 
oplevet, at stomien kan vendes til noget 
positivt, når man dater.
 – Jeg havde et foto på min Tinder- 
profil, hvor man så noget af stomiposen. 
Så kunne pigerne jo bare swipe til venstre, 
hvis de kun datede fyre med 8 meter 
tarm, griner Nicolaj og tilføjer:
 – Generelt har jeg kun fået søde reak-
tioner og nysgerrige spørgsmål. Faktisk 
kan det, at jeg ikke lægger skjul på min 
stomi, vendes til noget positivt. Jeg ser 
tit lidt kæk og frisk-fyr-agtig ud på fotos, 
men min åbenhed signalerer, at jeg har en 
anden og dybere side. På den måde bliver 
stomien til en styrke.

Efter noget tid fandt jeg endelig nogle 
stomiprodukter, som passede til mig, og 

det gav en kæmpe sikkerhed psykisk. 
På hospitalet fik jeg besøg af min familie 
og venner. Jeg husker tydeligt det første, 
jeg sagde til dem: “Nu har jeg fået stomi, 
men jeg vil ikke have, at I begynder at 
behandle mig anderledes. Først dér vil jeg 
føle mig handicappet.” Det var en kæmpe 
lettelse at få det sagt, fordi jeg kunne 
mærke, at de var nervøse for, hvad de 
kunne sige, gøre og spørge om. 
 To måneder efter operationen havde 
jeg ikke flere smerter. Jeg var klar til at rej-
se ud som guide! Jeg kontaktede TUI og 
sagde, at jeg var frisk igen. Jeg fik besked 
om, at jeg skulle vente en uge og ville 
derefter få svar på, om jeg kunne komme 
afsted igen. Beskeden kom, det var som 
at få deja-vu: “Nicolaj, vi har booket billet 
til dig, du skal tilbage til Gran Canaria.”

Det gav Nicolaj tryghed at finde de rette 
stomiprodukter, fordi de minimerede pro-
blemerne med lækage. 
 – Det gjorde, at jeg ikke var bange for 
at gå ud. Men det virkelige vendepunkt 
for mig var, da jeg fik beskeden om, at jeg 

kunne fortsætte som guide. Det havde 
været mit liv, og nu fik jeg mit liv tilbage, 
siger Nicolaj, der siden har været guide 
på både Gran Canaria og Lanzarote og i 
Tyrkiet og Thailand.

Når jeg flere år efter operationen skriver 
dette, kan jeg se, hvor vigtigt det var for 
mig ikke at stoppe med at drømme. Men 
at turde drømme og gå efter dem! Jeg vil-
le ønske, at jeg kunne møde den 20-årige 
Nicolaj, som skulle til at modtage sit livs 
værste meddelelse. Jeg ville fortælle ham, 
at alt nok skal gå. At de mange tanker, 
han havde, faktisk bare er spøgelser. Jeg 
ville sige til ham: “Nicolaj, åbn dit sind, 
og du vil møde en masse fantastiske 
mennesker på din vej. Jeg lover dig: Du 
får en dejlig kæreste. I slår endda op, og 
du møder en ny. Du skal ikke være bange 
eller bekymret, for du bliver en bedre ud-
gave af dig selv, og folk vil kigge på dine 
værdier og ikke på din pose.” 

Her har du læst uddrag af Nicolajs historie. Du finder 
den i fuld længde på bloggen stomisten.dk, hvor 
Nicolaj også skriver om bl.a. kærlighed og dating og 
om at rejse med stomi. Du kan også følge Nicolaj på 
Facebook og Instagram (søg på ‘Stomisten’) samt 
på Coloplast Danmarks Facebookside og blog på 
hjemmesiden coloplast.to/blog. Coloplast Danmark 
har et samarbejde med Nicolaj, så endnu flere kan 
få glæde af de artikler og videoer, som han laver om 
livet med stomi. 

Følg Nicolaj på sociale medier

Nicolaj som guide i Thailand.

I speedbåd i Københavns havn - at have stomi 
afholder ikke Nicolaj fra at tage ud og feste  
med vennerne.

Nye produkter til afprøvning. Et af Nicolajs 
hovedbudskaber er nemlig, at man ikke skal 
nøjes med produkter, der ikke virker for én.

Nicolaj deler også ud af sine egne erfaringer med 
kost og stomi – han har fx erfaret, at han skal 
være påpasselig med rå grøntsager og nødder.

På Nicolajs hjemmeside, stomisten.dk, kan man 
købe stomi-covers i mange forskellige designs 
og fx bruge dem, når man skal på stranden. 
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Superwoman  
fik en hård  
landing
Lene Romer Halby elsker at løbe, og 
det giver hende et fællesskab med 
andre kronisk syge og stomiopererede. 
Hun har lært, at det er vigtigt at sætte 
realistiske mål – især når det gælder 
hendes arbejde.

LENE 
ROMER 
HALBY 

Er 56 år.

Bor i Skovlunde sammen 
med sin mand Peter.

Har et fleksjob 17 timer 
om ugen som projekt- 
leder og social faglig 
konsulent i Huset Ven-
ture, der har et mål om 
at skabe arbejdspladser 
til mennesker med ned-
sat arbejdsevne.

Er passioneret løber og 
arrangerer DHL Stafet 
i København og Aarhus 
for kronisk syge og  
stomiopererede i sam- 
arbejde med Coloplast.

“Det var mit mentale 
holdepunkt, som holdt  

mig oppe. Jeg ville tilbage i 
mine løbesko.”

LENE

 L ene Romer Halby har haft et sygdomsforløb, 
som kan tage pusten fra de fleste – også 
selvom man som Lene er i god form! 
 Det startede med et fald på en stentrappe 

under en ferierejse i Vietnam i 2010, hvor hun slog 
halebenet og sandsynligvis fik en nerveskade, så tyk- 
tarmen døde. Det tog lang tid, før man fandt årsagen, 
så i mere end to år var Lene i behandling for det, som 
man troede var forstoppelse og en doven tyktarm.
– Da jeg langt om længe fik permanent ileostomi, 
 var jeg mere end parat til den, fordi det havde 
været nogle forfærdelige år med store smerter. Efter 
operationen var der tre-fire uger, hvor jeg var lettet 
og tænkte “det her kan godt fungere” – så fik jeg en 
fistel, fortæller Lene.
 Da fistlen blev fjernet, blev det starten på en serie 
af andre operationer pga. bl.a. brok og negativ stomi. 
Samtidig spøgte den døde tyktarm, så Lene jævnligt 
var indlagt for at få skyllet tarmen igennem.
 – Det blev jeg meget syg af hver gang. Som 
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influenza gange ti. Det var først, da jeg langt om længe fik fjernet 
den døde tyktarm, at jeg fik det bedre og blev stabil. I dag er det 
sjældent med de akutte indlæggelser, siger Lene, som er blevet 
opereret 16 gange.

Løb giver fællesskab
Lene elsker at løbe. Det begyndte hun på for 20 år siden, og det 
har hun holdt fast i, selv da hun var allermest syg.
 – Det var mit mentale holdepunkt, som holdt mig oppe. Jeg 
ville tilbage i mine løbesko. Selvom jeg kun kunne holde til at 
løbe eller træne i fitnesscentret i 20 minutter, var det et øjeblik 
af normalitet i mit liv og min måde at tage styring over en krop, 
som ellers styrede mig, forklarer Lene.
 Løbet var også en vej til et fællesskab med andre i hendes  
situation, for Lene tog initiativ til et DHL-hold for kronisk syge og 
stomiopererede i samarbejde med Coloplast. I år løb holdet for 
sjette gang i Fælledparken og for femte gang i Aarhus. 

 – Det har skabt et fantastisk fællesskab på kryds og 
tværs, og vi har også Facebook-gruppen ”Motion og IBD/
IBS/Stomi” under CCF, hvor vi støtter hinanden året rundt. 
Man hører ofte klichéen “man kan, hvad man vil”. Nej, det 
kan man ikke, men man kan gøre, hvad man kan! Nogle kan 
cykle 15 minutter på en motionscykel, mens andre løber 24 
timers ultraløb. I vores lille univers er der ingen forskel. De 
får lige mange likes og skulderklap, siger Lene.

Superwoman med ny mental skala
Lenes pointe er også, at man får unødige nederlag, hvis 
man sætter sig urealistiske mål. Noget, som Lene også  
kender fra sit arbejdsliv under og efter alle operationerne.
 – Det var et vendepunkt for mig, da jeg kunne begynde 
at arbejde igen, fordi arbejdet altid har været en stor del 

af min identitet. Jeg elsker at præste-
re og har altid defineret mig som en 
superwoman, der kan knokle 60 timer 
om ugen, samtidig med at jeg løser an-
dre folks problemer og bager en kage. 
Det forsøgte jeg at blive ved med, og 
det gav mig uundgåeligt nogle neder-
lag. Jeg var frustreret over de timer, jeg 
ikke kunne arbejde, fordi jeg blev træt, 
i stedet for at glæde mig over de timer, 
jeg kunne arbejde, siger Lene og forkla-
rer, hvordan hun genvandt glæden:
 – Hvor den gamle superwoman 
stræbte efter 10 på sin mentale skala 
og følte, at hun præsterede godt om-

kring de otte, ligger jeg i dag på måske 
fem i gennemsnit og når op på syv, hvis 
jeg har en rigtig god dag. Derfor har 
jeg tilpasset min mentale skala, så syv 
er det nye 10, og fem er det nye otte. 
På den måde er jeg stadig ambitiøs 
med mit arbejde og ser mig selv som 
en superwoman. Men det er en su-
perwoman, som præsterer i forhold til 
de skånebehov, hun har. 

“Man hører ofte klichéen “man 
kan, hvad man vil”. Nej, det 
kan man ikke, men man kan 
gøre, hvad man kan! Nogle 
kan cykle 15 minutter på  
en motionscykel, mens andre 
løber 24 timers ultraløb.  
I vores lille univers er der 
ingen forskel.”
LENE

3 GODE RÅD
FRA LENE

01

Du behøver ikke at føle dig 
alene, hvis du har problemer 
med stomien eller livet pga. 
stomien. Der er altid ligesindede 
i foreninger og i Facebook- 
grupper, som er parate til at 
hjælpe og komme med gode 
råd, hvis du tør spørge.

02

Spørg dig selv: “Hvad er det 
værste, som kan ske?” Hvis du 
f.eks. ikke vil tage på shopping-
tur, fordi du er bange for at få 
lækage, så gennemtænk turen 
med udgangspunkt i, at du får 
lækage. F.eks. hvor på ruten der 
er toiletter til at skifte stomipro-
dukt og eventuelt tøj.

03

Øvelse gør mester. Jo bedre du 
kender dine stomiprodukter – 
og er til skifte dem – desto mere 
kan du, fordi du føler dig tryg.
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Køb produkter direkte  
i Coloplast webshop
Har du brug for andre produkter end dem, du er 
bevilget? Så kan du købe det, som du mangler, 
direkte i Coloplast webshop. Allerede 24 timer efter 
bestilling modtager du produkterne – lige til at pakke i 
feriekufferten eller til at skabe tryghed i hverdagen.

Find webshoppen på  
www.coloplast.to/dkshop

3 gode råd,  
før du svømmer
Svømning er god motion, som samtidig er skånsom for 
kroppen. Derfor bør din stomi ikke afholde dig fra at 
svømme. Her får du 3 gode råd, inden du går i vandet.

fokus

01

02

03

Tjek ekstra grundigt, om klæberen sidder ordentligt fast. 
Desuden bør du være opmærksom på, at vandet kan 
påvirke klæberen, så det kan være nødvendigt at skifte 
hyppigere.

Nogle stomibrugere anvender med fordel tilbehørs- 
produkter før turen i vandet. Det kan være hudbeskyt-
telsesfilm, som får klæberen til at klæbe bedre, eller  
elastisk kantsikring, som forhindrer klæberens yder- 
kanter i at løsne sig. Et bælte til at holde stomiproduktet 
på plads er også en mulighed.

Prøv så vidt muligt badetøjet, før du køber det. Selvom 
du køber specialprodukter som f.eks. en badedragt 
for stomiopererede, er det ingen garanti for en god 
pasform. Om og hvor meget badetøjet skal kunne skjule 
stomiproduktet, er helt op til dig. 

Den primære årsag til lækage og 
hudproblemer er dårlig tilpasning. Den 
kan f.eks. komme af fugt omkring stomien, 
opløsning af klæberen, irregulær stomi 
samt furer og folder. Brava® Beskyttende 
Tætningsring afhjælper de problemer 
ved at skabe bedre tilpasning mellem 
stomi og klæber. Faktisk gør den sit 
job så godt, at 77 procent oplever 
mindre eller ingen lækage med Brava 
Beskyttende Tætningsring. Hidtil har du 
kunnet vælge mellem standard ringe med 
forskellige hulstørrelser og tykkelser. Nu er 
sortimentet blevet udvidet med fire brede 
ringe, som alle har et større overfladeareal 
og dermed dækker et større område 
omkring stomien. De er designet til mere 
udfordrende områder, hvor den brede 
rings større masse kan gøre det nemmere 
at udfylde dybere furer og folder.

Fjern klæberen  
nemt og hurtigt
Det er ikke altid nemt at få klæber og 
klæberrester af huden, og hvis man 
river eller gnubber, risikerer man at få 
hudproblemer. Brava® Klæbefjerner 
mindsker risikoen for skader på huden, 
fordi den nemt og hurtigt fjerner klæber 
og klæberrester, ligesom den ikke påvirker 
vedhæftningen af den nye klæber. Brava 
Klæbefjerner fås både som spray og som 
rejsevenlig serviet, der nu er kommet i en 
ny og bedre udgave med mere væske. 
Brava Klæbefjerner indeholder ikke alkohol 
og svier derfor ikke, når du påfører den.
  

Bredere beskyttelse  
til dybere furer  
og folder

Lækage og fjernelse af klæberen kan give hudproblemer. 
Brava ® Hudbeskyttelsesfilm efterlader et tyndt og 
åndbart lag på huden, som beskytter mod potentielle 
skader, og den påvirker ikke vedhæftningen af den nye 
klæber. Brava Hudbeskyttelsesfilm fås både som spray 
og som vådserviet. Vådservietten kommer nu i en ny og 
forbedret udgave med mere væske. Trods det tørrer Brava 
Hudbeskyttelsesfilm på få sekunder, så den nye klæber kan 
sættes på med det samme.
  

Bestil en vareprøve på  
www.coloplast.to/hudbeskyttelsesfilm,
eller køb den i webshoppen på  
coloplast.to/dkshop 

Beskyttende lag 
med bedre effekt

Bestil en vareprøve på 
coloplast.to/taetningsring, 
via kuponen i midten af bladet  
eller køb den på webshoppen  
på coloplast.to/dkshop 
 

Bestil en vareprøve på  
coloplast.to/bravaklaeb,  
eller køb den i webshoppen på  
coloplast.to/dkshop  

Bestilling  
af vareprøver  
Kontakt os alle hverdage  
mellem 8.30 og 15.00 på 

49 11 12 13 eller på  
dkinbound@coloplast.com

Coloplast 
Danmark på 
Facebook
Følg Coloplast på Facebook  
og få gode råd, produkt- 
nyheder, interessante artikler  
og invitationer til events for 
brugere.

Find os på 
facebook.com/coloplastdk

Hos Coloplast Danmark  
ligger det os meget på sinde 
at være i tæt dialog med dig 
som har stomi. Derfor holder 
vi løbende brugermøder over 
hele landet. Temaet for de 
kommende brugermøder er 
forebyggelse af hudproblemer, 
da vi ved, at det er en bekym-
ring for mange stomibrugere. 
Til brugermøderne giver vi dig 
gode råd, mulighed for en per-
sonlig snak med vores erfarne 
sygeplejersker og erfaringsud-
veksling med andre brugere. 

Vil du med til  
næste brugermøde? 
Gå ind på
www.coloplast.to/bmstomi
og se, hvornår vi kommer 
til en by nær dig.

Kom til
brugermøde

N U  M E D
M E R E 

V Æ S K E
N U  M E D

M E R E
V Æ S K E
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5 gode råd til at 
minimere lækage

 L ækage er den største 
bekymring blandt stomi-
brugere. Det ved vi både 
fra store undersøgelser 

og fra de samtaler, vi har hver dag 
med stomibrugere fra hele landet. 
Som bruger skal du ikke acceptere 
at leve med lækage – der er altid 
noget at gøre, og vi vil rigtig gerne 
hjælpe dig. Derfor har vi samlet 
vores fem bedste råd til at forebyg-

ge lækage her. Rådene er baseret 
på de hyppigste udfordringer og de 
løsninger, vi kan se, der virker for 
de stomibrugere, vi rådgiver på te-
lefonen. Ingen stomier er dog ens, 
og al vores rådgivning tager derfor 
udgangspunkt i den individuelle 
brugers situation. Oplever du læka-
ge eller andre gener ved din stomi, 
er du altid velkommen til at ringe 
til os på 49 11 12 13. Vi sender 

også gerne gratis vareprøver til dig, 
hvis du får lyst til at afprøve nye 
produkter. 
 Vores telefoniske rådgivning er 
et supplement til den behandling, 
som du modtager fra din stomisy-
geplejerske, og vi anbefaler altid, 
at du tager kontakt til din stomi- 
sygeplejerske, hvis du oplever 
alvorlige gener ved din stomi. 

1

Tjek hulstørrelsen
Hulstørrelsen i klæberen skal passe til stomiens størrelse og form. Hvis 
hullet er for stort, kan der komme afføring ind under klæberen, og hvis 
hullet er for småt, så klæberen rører stomien, vil den opsuge fugten og 
løsne sig. Vi anbefaler, at hullet i klæberen er 1-2 mm større end stomien. 
Stomien ændrer form og størrelse livet igennem, så tjek hulstørrelsen, 
og lav gerne en ny skabelon ca. hver tredje måned – oftere, hvis du er 
nyopereret. Mål stomien, når den er størst, gerne siddende eller stående, 
og vær opmærksom på, at berøring kan gøre den mindre.

TIP: Vi ved af erfaring, at det kan være svært at få klippet hullet i  
klæberen korrekt, så det passer til din stomi. Derfor har vi udviklet  
en lille film, der guider dig enkelt gennem processen.  
Se filmen her: www.coloplast.to/maalklip

2

Brug ekstra tætning
Kig på bagsiden af klæberen, når du tager den af. Er der afføring/urin på, 
så er der tale om lækage. Løsningen kan være tilbehørsprodukter, som 
f.eks. en tætningsring, der giver ekstra tætning. 

TIP: Fugt eller afføring på bagsiden af klæberen kan også være et tegn 
på, at du har brug for at skifte din klæber hyppigere.

4

Vælg stomiprodukt efter  
din kropsfacon
Uanset om din stomi er over, i eller under hudens niveau, du har 
brok, buler eller ujævnheder, er gået op eller ned i vægt, så er 
der et stomiprodukt, der passer til din stomi. 

TIP: En nem måde at tjekke din kropsfacon er Coloplast  
BodyCheck på coloplast.dk/bodycheck, som også kommer 
med forslag til stomiprodukter. Er du i tvivl, så søg hjælp hos  
din stomisygeplejerske.

3

Tag dig god tid til  
påsætningen
Giv dig god tid, og vær omhyggelig, når du sætter dit stomi-
produkt på. Tryk klæberen mod huden, og massér den på med 
glidende bevægelser indefra og ud. Brug gerne op til et minut, 
så klæberen hæfter godt fast på huden. 

TIP: Du skal også tage dig god tid, når du fjerner klæberen. Riv 
den ikke af som et plaster, men fjern den langsomt, så du ikke 
risikerer hudproblemer. Nogle af vores brugere har stor gavn af 
at bruge en klæbefjerner.

5

Minimér ballooning
Luft i posen, også kaldet ballooning, kan give lækage, fordi 
luft/afføring presser sig ind under klæberen, så den løsner sig. 
Nogle brugere oplever, at de kan nedsætte ballooning ved fx at 
spise mindre kål og løg, drikke væske uden kulsyre og droppe 
tyggegummi. Ballooning kan også skyldes, at posens filter er 
tilstoppet af afføring eller fugt. Hvis dette er tilfældet, anbefaler 
vi at skifte pose oftere. En smørende deodorant kan i nogle 
tilfælde hjælpe til, at afføringen glider ned i posen i stedet for at 
sætte sig i filteret. 

TIP: Er du en af dem, der oplever mest ballooning om natten, 
hvor tarmsystemet producerer mere gas, kan det være en 
god idé at tage en ny pose på, inden du går i seng. En større 
pose om natten, som kan rumme mere luft, kan også være en 
løsning.

L Æ K A G E

Sygeplejersker i 
Coloplast Danmark, 

Anne og Anita
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“Den passer perfekt til den 
bule, jeg har. Klæberen får 
fat i et meget bredere felt”

OLAV

Gartner 
uden 
grænser
Buk, vrid og sved. 70-årige Olav Egelund skåner hverken sig 
selv eller sit stomiprodukt, når han arbejder som gartner. Men 
han har også fundet den perfekte arbejdsmakker i SenSura® 
Mio Concave, der sidder godt fast på bulen på maven.

 O lav Egelund tøver lidt, da han 
bliver spurgt til hans profession.
– Jamen, jeg er vel pensionist nu. 
Jeg er stoppet med at arbejde 

for nylig, siger Olav.
 Vi sidder i udestuen i hans og hustruens 
træhus fra 1923 i Virum og har den smukke-
ste udsigt. I bunden af haven ligger en mose, 
og haven er faktisk ikke en have, men en 
veltilrettelagt naturgrund. Olav var nemlig 
gartner. Eller – det vil sige – det er han stadig 
lidt. Det kræver en forklaring:
 – Jeg er 3. generations gartner. Min farfar 
startede en planteskole, og min far drev den 
videre. Jeg er uddannet planteskolegartner, 
men interessen for botanik gjorde, at jeg 
læste til biolog. Det ledte til, at jeg i mange år 
var ansat i en virksomhed, hvor jeg arbejde-
de med måleteknisk udstyr til bestemmelse 
af hvide blodlegemer i forbindelse med 
f.eks. leukæmi og HIV. Da jeg nåede 60-års 
alderen, blev jeg ekstern konsulent for virk-
somheden, samtidig med at jeg startede som 
gartner på freelancebasis hos bl.a. Frilands-
museet. Så det har været min seniorordning, 
siger Olav med et smil.

Savnede en klæber til bulen
Olav har dog ikke helt sluppet håndfræser, 
spade og rive, for han er med i et frivilligt 
havelag, som driver en herregårdskøkken- 
have på Frilandsmuseet, ligesom han 
hjælper Fugleværnsfonden med naturple-
je. Her slår han bl.a. græs med le, river hø 
sammen samt beskærer og fælder træer. 
Hårdt arbejde med mange buk og vrid i 
kroppen samt sved på huden. Med andre 
ord arbejde, som udfordrer klæberen på 
ethvert stomiprodukt maksimalt. Olav har 
ileostomi.
 – Den fik jeg i 2013 pga. colitis ulcerosa. 
Jeg var i behandling med både Prednisolon 
og Remicade uden tilstrækkelig effekt. Og 
da jeg samtidig begyndte at få forsnæv- 
ringer på tyktarmen, blev den fjernet. Jeg 
fik det straks bedre og er taknemmelig for, 
at jeg fik livet tilbage, siger Olav.
 Efter operationen startede tiden med 
at finde de rette stomiprodukter sammen 

med en stomisygeplejerske på Herlev 
Hospital. Udfordringen blev ikke mindre, 
da Olav efter et halvt års tid udviklede et 
brok, så stomien nu er på toppen af en 
bule på størrelse med en halv juniorhånd-
bold.
 – Jeg fik nogenlunde styr på lækage-
problemerne med en SenSura Mio- 
klæber – i kombination med løst tøj og 
seler, så der ikke var noget, som pressede 
på posen. Dog savnede jeg en klæber, 
som passede til formen på min bule. En 
klæber, der ville favne den i stedet for at 
sidde ovenpå den, forklarer OIav.

Føler sig mere tryg
Det talte han løbende med Coloplast  
Kundeservice om og var da også blandt  
de første til at prøve SenSura Mio Concave, 
da det nye stomiprodukt til brok og buler 
blev færdigudviklet.
 – Den passer perfekt til den bule jeg 

har. Klæberen får fat i et meget bredere 
felt. Samtidig passer det forstansede hul 
præcist til min stomi – jeg bruger 25 mm – 
så jeg ikke behøver at klippe, siger Olav.
 Stomien – og bekymringen for lækage 
– har aldrig begrænset Olav i, hvad han 
laver – hverken socialt eller arbejdsmæs-
sigt.
 – Men jeg er helt klart mere tryg nu. 
Jeg laver alle de ting, som jeg har lyst til. 
Der er ikke noget, som jeg ikke kan, når 
jeg arbejder som gartner. Og jeg går også 
lange ture på 10-15 km, siger Olav og 
tilføjer:
 – Jeg har tidligere prøvet at have 
hudproblemer. Det er smertefuldt og øger 
risikoen for lækage. Nu oplever jeg en 
større sikkerhed, fordi jeg føler, at SenSura 
Mio Concave beskytter min hud bedre, 
siger Olav. 

Olav i udestuen på hans og hustruens hus i Virum 

OLAV EGELUND 

70 år

Bor i Virum

Bruger SenSura Mio 
Concave, da han har en 
bule omkring sin stomi

2120 stomi information  /  01-2019



SenSura® Mio Concave
– designet til brok og buler
Hvis du endnu ikke er bekendt med SenSura Mio 
Concave, så er det et stomiprodukt specielt designet 
til mennesker med et brok eller en bule omkring 
stomien.

 P roduktet har en buet pasform, der passer til buede områ-
der. Den buede, stjerneformede klæber omfavner bulen 
uden at danne kanaler. Buler er komplicerede. Brok og 
buler varierer fra appelsin- til vandmelonstørrelse. Det kan 

være en udfordring for mennesker med brok og buler at få en tæt og 
sikker vedhæftning af klæberen til huden. Det at få flade stomipro-
dukter til at passe over en bule er svært, uden at der dannes kanaler 
i klæberen. For at afhjælpe disse udfordringer udviklede vi SenSura 
Mio Concave.

Færre kanaler i klæberen
SenSura Mio Concave passer tæt og sikkert
over brok og buler. Den buede, stjerneformede
klæber omfavner bulen uden at danne kanaler.

Bedre søvn
Det unikke Cirkel Filter holder længere og reducerer
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
Den elastiske klæber følger kroppens bevægelser,
mens flexzonerne i midten og yderkanten
af klæberen sikrer fleksibilitet.

Bestil en gratis vareprøve på SenSura Mio Concave
via kuponen midt i magasinet eller på
www.coloplast.to/bestilconcave

Vidste du…?

36% 
af alle stomiopererede udvikler en bule 
rundt om stomien i løbet af de første 
12 måneder efter operationen. Har 
du også fået en bule? Så kan den nye 
SenSura Mio Concave måske være 
løsningen. Ring til os på 49 11 12 13 
og få individuel rådgivning om Concave 
passer til dine behov. 

Hvad siger 
brugerne?
Vi har bedt de første brugere af SenSura Mio Concave 
give os deres vurdering af produktet. Her kan du se et 
udpluk af, hvad de i alt 117 stomibrugere sagde:

Hvordan vurderer du 
tilpasning af klæberen 
på selve bulen?

91%
oplever en meget god eller god  
tilpasning af klæberen på selve 
bulen.

Evnen til at undgå rynker 
og folder i klæberens 
kant efter påsætning?

88%
oplever en meget god eller god 
evne til at undgå rynker og folder i 
klæberen.

Følelsen af sikkerhed ved 
brug af produktet?

84%
af deltagerne oplever en meget god 
eller god følelse af sikkerhed.
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 V i oplever mange brugere, der ringer ind til os med  
lige netop disse spørgsmål, og svaret er helt enkelt:  
dit Coloplast produkt ser anderledes ud, fordi din  
kommunes forhandler har indkøbt produktet i et  

andet europæisk land end Danmark.
 Produkterne har selvfølgelig stadig samme høje Coloplast 
kvalitet, som du er vant til, da alle produkter, der sælges i Europa, 
er produceret på samme fabrik. Dog har de europæiske lande 
hver især deres frihed til at vælge, hvad de vil lægge ned i æsken 
af ekstraprodukter eller brochurer, og derfor kan du som bruger 
opleve, at der ikke er affaldsposer i din æske med Mio poser, eller at 
der ligger en brochure på fx italiensk i æsken. Endelig har vi oplevet 
brugere, der har ringet ind og fortalt, at de har fået leveret Mio 
poser med et anderledes udseende filter end det, de er vant til. 

Har du også  
spørgsmål til  
dine Coloplast  
stomiprodukter? 

Så ring til os på 49 11 12 13. Vi sidder 
klar ved telefonen alle hverdage fra 8.30 
til 15.00. Vi kan hjælpe dig med dine 
spørgsmål, ligesom vi kan arrangere, at 
du får dine produkter leveret direkte fra 
Coloplast Danmark, uden ekstraomkost-
ninger for dig eller kommunen. Alle stomi-
produkter leveret fra Coloplast Danmark 
har dansksproget emballage. 

JULIE LIPPERT
Kunderådgiver, kundeservice

Hvad er din rolle?
Når brugerne ringer på 49 11 12 13 
og spørger til stomiprodukter eller 
informationsmateriale, er det mig, de 
får i røret. Det kan også være sund-
hedspersonale fra f.eks. hjemmeple-
jen eller pårørende, der ringer ind. 

Hvad hjælper du brugerne med?
Alle former for spørgsmål til vores 
produkter, herunder vejledning og 
reklamationer. Nogle gange har bru-
geren f.eks. set en ny klæber, som 
vedkommende gerne vil prøve. Så 
starter jeg altid med at spørge bredt 
for at finde ud af, hvad problemet 
er, og hvordan det opstår, for at 
sikre, at det er det rette produkt, jeg 
sender ud til brugeren. 

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
At jeg har god tid til at tale med 
brugerne og hjælpe dem godt vide-
re. Nogle brugere er i godt humør, 
andre er frustrerede, når de ringer, 
og derfor er det rart at have god tid 
til at lytte til de udfordringer, som 
brugeren har, især fordi det nogle 
gange handler om private ting som 
afføring og hudproblemer.

MARTHA LÖFVALL
Kunderådgiver, fritvalgsteamet

Hvad er din rolle?
Når en kunde ringer til Coloplast og 
ønsker at benytte sig af Fritvalgsord-
ningen hos Coloplast, så er det mig de 
kommer til at tale med. Med Fritvalgs-
ordningen kan man få lige præcis de 
stomiprodukter, man ønsker, direkte 
fra Coloplast. 

Hvad hjælper du brugerne med?
Jeg informerer om Fritvalgsordnin-
gen – hvordan den fungerer rent 
praktisk – og kan hjælpe med at 
flytte brugerens bevilling fra kom-
munen til Coloplast. Jeg rådgiver 
om valg af produkter, både dem du 
har på bevilling, og om vores store 
udvalg af tilbehørsproduker, f.eks. 
klæbefjerner, kantsikringer eller 
barrierecreme.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Jeg taler med mange forskellige 
mennesker i løbet af en dag, og jeg 
hører mange forskellige interessan-
te, sjove og rørende fortællinger. 
Men det allerbedste er, når jeg 
hjælper en bruger med at finde et 
stomiprodukt, som giver ham eller 
hende større frihed og en bedre 
hverdag med stomi.

HELLE HOHLMANN
Kunderådgiver, kundeservice

Hvad er din rolle?
Min rolle er at give brugerne den bedste ser-
vice, så de får løst deres problemer, hvad enten 
det er lækage, tilvænning til et liv med stomi 
eller andet. Jeg lytter og gør alt for at forstå 
brugerens udfordringer og behov og foreslår 
måske at prøve et nyt produkt.  
 Vi gennemgår, hvordan det nye produkt 
bruges, så første afprøvning bliver så god som 
mulig. Herefter ringer jeg altid og følger op på 
afprøvningen, og sammen finder vi en løsning.

Hvad hjælper du brugerne med?
Det kan være, at brugeren har anvendt det 
samme produkt i lang tid og har lækage, fordi 
behovet har ændret sig. Et eksempel kunne 
være en ændring i området omkring stomien, 
ballooning/luft i posen, eller at brugeren dyrker 
sport igen. Sammen finder vi det produkt, som 
passer til den nye situation, taler om livet før 
og efter stomien, hvordan brugeren kommer 
videre og kan føle sig tryg igen.

Hvad kan du bedst lide ved dit job?
Det bedste er, når en bruger f.eks. fortæller, at 
på baggrund af mit råd om at skifte posen om 
aftenen og dermed gå i seng med friske filtre 
har gjort, at hun nu for første gang i 4½ år har 
kunnet sove hele natten. Det betyder alt for mig, 
at min rådgivning gør en forskel for den enkelte 
bruger. 

Mød Forvirret?3 erfarne kunderådgivere
I Coloplast Kundeservice taler vi hver dag med mange 
stomibrugere og hjælper dem med alt fra det hurtige 
produktspørgsmål til rådgivning for at mindske lækage.

Brug for hjælp?  
Ring til os alle hverdage  
mellem 8.30 og 15.00  
på 49 11 12 13.

Ser dine Coloplast stomi-
produkter anderledes ud, 
end du er vant til?

•  Er der ikke længere blå eller grå 
affaldsposer med i æsken, når du 
får dine Mio poser? 

•  Bliver dine poser nu leveret med 
et anderledes filter? 

•  Måske undrer du dig over, at der 
står noget på tysk, italiensk, polsk 
eller måske et helt fjerde sprog på 
æskerne eller på en brochure inde 
i æskerne?
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Mio til 
de mindste
Små stomibrugere får nu  
glæde af samme fleksible  
BodyFit Technology® som 
voksne. Coloplast introducerer 
SenSura® Mio Baby til for tidligt 
fødte børn og spædbørn og 
SenSura Mio Kids til børn under 
fire år.

I Coloplast arbejder vi hver dag på at 
gøre livet lettere for mennesker med 
stomi. Coloplast har SenSura Mio til 
alle stomier og kropsfaconer – og nu 
også alle størrelser, efter at serien  
af stomiprodukter med den fleksi-
ble BodyFit Technology® er blevet 
udvidet med SenSura Mio Baby og 
SenSura Mio Kids. 

SenSura Mio Baby
Hyppige skift af stomiproduktet kan forstyrre en baby, og det bør man især forsøge 
at undgå hos for tidligt fødte børn, da forstyrrelser kan påvirke deres vækst i et kritisk 
tidspunkt i deres liv. Derfor har den nye SenSura Mio Baby fokus på lang bæretid. Den 
elastiske og hudvenlige klæber er designet til at passe til kropsfaconen på for tidligt 
fødte børn, og den bevarer hudens pH-værdi. Derudover giver posen mulighed for 
refeeding, som betyder, at man kan trække afføring ud med en sprøjte fra det bløde 
afløb og føre det tilbage i den del af tarmen, som er afskåret fra afføring. 

SenSura Mio Kids
Hvor SenSura Mio Baby har fokus på lang bæretid, sørger SenSura Mio Kids for, at 
børn kan bevæge sig som børn. Stomiproduktet er til børn fra seks måneder til fire 
år, hvor der bliver kravlet, taget de første skridt, gået og løbet. Med andre ord er der 
ekstra gavn og glæde af den fleksible BodyFit Technology®.
 SenSura Mio Kids har en stjerneformet, elastisk klæber – ligesom SenSura Mio  
Concave. Men her er det ikke brok og buler, som den skal sidde fast på – det er en lille, 
rund mave. 
 Det nye stomiprodukt til børn sørger også for, at både barn og mor og far kan få en 
bedre nattesøvn, idet SenSura Mio Kids har et cirkelformet filter, der udsætter tilstop-
ning og reducerer risikoen for ballooning. 

N Y H E D

VIDSTE DU ...

... at Stomiprodukterne 
til børn også er pop-
ulære hos små kvinder? 
Den mindre pose kan 
f.eks. bruges diskret 
sammen med en kjole 
til festen, en badedragt 
i svømmehallen eller en 
bikini på stranden.

Stomi i 
børnehøjde
Når små børn oplever, at en af deres nærmeste 
får stomi, kan det være en svær ting at forstå. 
Måske har de været vidne til, at deres søskende, 
mor, far, bedstefar eller bedstemor har været 
syg i en længere periode, eller måske er stomi-
operationen sket akut. I alle tilfælde vil børnene 
sidde med spørgsmål til, hvad en stomi er. 

Vi har spurgt stomisygeplejerske Marie Uth Pilebo  
om, hvordan man som familie forklarer et lille 
barn om stomi.

Hvordan forklarer man et barn, hvad en stomi er?
Man kan ikke give helt små børn en teknisk forklaring på, 
hvad en stomi er. Det forstår de ikke. Børn forstår det bedst, 
når de ser, hvordan posen sidder på maven, og nogle vil 
gerne med ud på badeværelset og se selve stomien. Her kan 
man også rigtig fint bruge en bamse – som jeres kanin – til 
at illustrere, hvad det vil sige at have stomi – både før en 
operation som forberedelse, men også efter, hvor det kan 
være lettere at se på en kanin end på en nyopereret mave 
med alle plastrene på. 

Hvordan reagerer små børn typisk, når de ser en stomi?
De mindre børn har det ofte ikke så svært med det. De spør-
ger, om de må gå med ud på badeværelset og se stomien, 
hvad er der med den pose på maven, og hvordan fungerer 
den. Mindre børn er ret lige til, nogle kan finde på at sige, at 
”mor har fået en numse på maven”. 

Hvordan forbereder man bedst et lille barn på et  
besøg på hospitalet?
Hvis man er åben overfor børn og forklarer dem, hvad de skal 
forvente, når de kommer på besøg på hospitalet lige efter 
operationen, så kan de godt klare det, bare man ikke fortier 
noget. Fortæl fx, at mor har slanger på kroppen, en pose på 
maven mv. 

G U I D E :

Sådan 
fortæller du 
et barn om 

stomi
N Y H E D :

Bestil kaninpakken her
Som noget nyt tilbyder vi nu en pakke til børn, der skal lære, 
hvad stomi er. Pakken indeholder en kanin med stomi samt 
stomiprodukter, som barnet kan sætte på kaninens mave. 

Du får:
• Kanin
• SenSura Mio Kids produkter
• Minibogen ”Når mor eller far får stomi”
 
Pakken er primært egnet for børn i alderen 2-6 år og koster  
45 kr. inkl. forsendelse i Danmark. Du bestiller pakken ved at  
ringe til Coloplast Kundeservice på 49 11 12 13. Tilbuddet  
gælder så længe lager haves. 
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Vil du forebygge 
hudproblemer? 
Så vælg klæber  
efter din kropsform

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2019-09. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. DI0060

NYHED: SenSura®Mio  
tilpasser sig kroppen 
– uanset din kropsform

Vi har alle forskellige mål og kropsformer. Derfor har vi udviklet klæbere, 
som er designet til at passe til lige præcis din stomi. Det vil sige, at vi nu 
har en specifik løsning til dig, uanset om du har en flad, indadvendt eller 
udadvendt kropsform.

Fællestræk ved SenSura Mio produkterne er den elastiske klæber, det 
unikke Cirkel Filter og de grå designerposer. Kombineret giver disse 
fordele diskrete og komfortable produkter - så du kan føle dig tryg og 
sikker i din hverdag.

SenSura Mio 
•    Passer til dig med flad, 

indadvendt eller udadvendt 
kropsform

•    Forbliver sikker, når du 
bevæger dig

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

Bestil gratis vareprøver 
www.coloplast.to/kropsform


