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KOMPLIKASJONER STOMITYPE 
0G FOREKOMST

BESKRIVELSE HVORDAN FOREBYGGE OG BEHANDLEÅRSAK

LEKKASJE 

Hovedsakelig 
ved ileostomi.

Vanlig.

Avføring samler seg 
opp rundt stomien 
og under bandasje.

• Bruke fortykningsmiddel i posen.
• Regulere kosthold der dette kan ha effekt.
• Anvende strøpulver (absorberer fuktighet, gir 

bedre feste av stomiplate).

• Anvende målemal jevnlig for å kontrollere 
stomistørrelsen.

• Anbefale buet saks for bedre tilklipping av hull 
i stomiutstyr.

• Bruke belte.
• Stomikyndig helsepersonell bør rådføres for 

eventuelt å:
 - Vurdere konveksitet av plate.

• Anvende strøpulver (absorberer fuktighet, gir 
bedre feste av stomiplate).

• Stomikyndig helsepersonell bør rådføres for 
eventuelt å:
 - Anvende tetningsringer, tetningsstrips og/

eller tetningspasta.

• Regulere mat og væskeinntak timene før  
sengetid. 

• Bruke større poser for å unngå fulle poser.
• Bruke fortykningsmiddel i posen.

• Bruke belte.
• Tilpasse stomiutstyret bedre til stomien. 
• Anvende målemal jevnlig for å kontrollere 

stomistørrelsen 
• Stomikyndig helsepersonell bør rådføres for 

eventuelt å:
 - Vurdere bytte av utstyr (eks. velge plater 

med mindre åpning). 
 - Vurdere konveksitet av plate.
 - Anvende tetningsringer, tetningsstrips og/

eller tetningspasta.

• Tyntflytende avføring.

• Dårlig tilpassing av hull i plate/pose.

• Lav stomi (ligger lavt i hudoverflaten).

• Hudfolder og søkk.

• Sengeleie f. eks om natten. 

• Mangelfull tetning rundt stomien.
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HUDPROBLEMER: 
IRRITERT OG 
BETENT HUD

HUDPROBLEMER:
KONTAKTEKSEM

HUDPROBLEMER:
SOPPINFEKSJON

Alle stomier.
Svært vanlig. 
Spesielt ved lave 
stomier.

Alle stomier.
Allergi er sjelden, 
årsak oftest 
mekanisk/kjemisk  
irritasjon.

Alle stomier.

Rødlig, fuktig, varm 
og smertefull hud.

Rødhet, irritasjon 
og kløe. 

Rødhet og kløe. 
Tørr og flassende hud.

• Holde området rent og tørt.
• Bruke strøpulver på fuktige områder.
• Bruke hudfilm og/eller hudbarriere (spray, 

krem, swabs, klut, serviett). 
• Bruke hudbeskyttelsesplater/sårplater.
• Oppsøke stomikyndig helsepersonell. 

• Bruke myke kompresser til vask.
• Bruke klebefjerner ved fjerning av utstyr og 

limrester (unngår stripping av huden).
• Fjerne stomiplate forsiktig ved skift.

• Bytt type stomibandasje eller bruk andre 
produkter ved stell og skrift.

• Oppsøk lege for eventuell allergitest.
• Hydrokortisonkrem. Overflødig krem tørkes 

av etter noen minutter for optimal festing av 
stomiplaten.

• Holde området tørt.
• Henvise til lege eller stomikyndig 

helsepersonell før behandling anbefales.
• Krystallfiolett motvirker bakterier og sopp 

i huden rundt stomien. Påføres med en 
bomullspinne, og lufttørkes før ny hudplate 
settes på.

• Soppdrepende kutane legemidler. Flytende 
formuleringer anbefales fremfor kremer for 
ikke å påvirke festeevnen av platen til huden.

• Henvise til lege eller stomikyndig   
helsepersonell før behandling anbefales.

• Krystallfiolett motvirker bakterier og sopp 
i huden rundt stomien. Påføres med en 
bomullspinne, og lufttørkes før ny hudplate 
settes på.

• Kontakt med avføring eller urin, vanligvis 
fra lekkasje under hudbeskyttelsesplaten. 

• Feil teknikk ved stell og feil bruk av 
hjelpemidler.

• Eksponering for materialer og kjemiske 
sammensetninger som irriterer huden ved 
kontakt. F. eks. bandasje, klebefjerner eller 
annet utstyr.

• Lekkasje.
• Fuktig, varmt miljø.
• Ødelagt hud, dårlig allmenntilstand.
• Antibiotikabehandling.
• Strålebehandling hud.

• Bakterier og sopp.
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HUDPROBLEMER:
TRYKKSÅR

HUDPROBLEMER:
PSORIASIS

DIARÉ

MAGEKNIP

STOMIPLATE LØSNER

Ved bruk av 
stomibelte og 
konvekse 
stomibandasjer.

Alle stomier. 
Vanlig ved 
tidligere psoriasis 
forekomst.

Alle tarmstomier.
Forekommer 
av og til, mest 
merkbart ved 
ileostomi.

Alle tarmstomier.
Mest vanlig den 
første tiden etter 
operasjon.

Alle stomier.

Smertefulle, 
åpne sår.

Hvitaktige, skjellete 
flekker. Kan oppstå 
under og ved siden av 
hudbeskyttelses-
platen.

Fører til lekkasje. 
Diaré kan føre til 
betydelig væske- og 
salttap, spesielt hos 
ileostomiopererte.

Smerte, oppblåst 
mage, kvalme.

• Identifisere og fjerne kilden til trykket.
• Følge veiledning fra stomikyndig 

helsepersonell. 

• Kontakte stomikyndig helsepersonell eller 
hudlege.

• Forlenge intervallene mellom skift av 
hudbeskyttelsesplate hvis mulig.

• Tiltak bør igangsettes raskt hos 
ileostomiopererte.

• Drikke mye væske. 
• Drikke glukose-elektrolyttmikstur.
• Regulere kosthold.
• Loperamid kan anvendes for en kort periode. 
• Innta stoppende kostfiber.
• Oppsøk lege hvis diaréen vedvarer.

• Kostholdsendring.
• Drikke rikelig med væske.
• Bevegelse/mosjon.
• Oppsøke lege dersom vedvarer.

• Opplæring med stomikyndig person.

• Bruke barrierekrem for å motvirke tørrhet.
• Bruke strøpulver mot fuktig hud.

• Bruke belte.
• Bruke elastisk tape («bananer»).
• Bruke silikontape, hefteplaster (forhindrer 

opprulling av stomiplate)

• Bruke tetningspasta, -ringer og –strips. 

• Overdrevet trykk fra et stomibelte eller 
konveks bandasje.

• Hudsykdom.

• Enkelte medisiner.
• Sykdom/mageinfeksjon.

• Sammenvoksinger i tarmen.
• Kosthold.
• Sykdom.

• Feil stelleteknikk (bandasje ikke satt riktig 
på, mangelfull oppvarming av plate etc.).

• Tørr hud/fuktig hud.

• Fysisk aktivitet.

• Ujevn hudflate.
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FORSTOPPELSE

LUFT OG LUKT

BLØDNINGER

LYD

LENGDE PÅ 
STOMIENDEN 
ENDRER SEG
(SKIFTER NIVÅ)

Hovedsakelig  
kolostomi.
Vanlig.

Hovedsakelig 
kolostomi. 
Mest vanlig den 
første tiden etter 
operasjon.

Alle stomier. 
Vanlig, spesielt 
de første ukene 
etter operasjon.

Alle tarmstomier
Vanlig, spesielt 
de første ukene 
etter operasjon.

Alle stomier. 
Relativt sjelden.

Smerte, oppblåst 
mage, kvalme.

Gir lekkasje,
sår og irritert hud.

• Kostholdsendring. 
• Drikke rikelig med væske.
• Bevegelse/mosjon.
• Avføringsmiddel (klyster kun i samråd med 

stomikyndig helsepersonell).
• Oppsøke lege dersom vedvarer. 

• Anvende posedeodoranter og luktfjerner.
• Bytte pose ofte (da fungerer filteret best).
• Regulere kosthold.
• Bruke silikonforbindelser.

• Tiltak utover renhold vanligvis ikke nødvendig.
• Oppsøk lege ved sterke blødninger.
• Oppsøk lege dersom blod i avføringen.

• Redusere gassdannelse (eks. ved 
kostholdsendring).

• Bruke fikseringsbelte/støttebind   
(maskerer lyd).

• Dersom stomien er tilbaketrukket (retraksjon) 
kan konvekse bandasjer anbefales.

• Prolaps kan rettes med en operasjon.

• Kosthold og livsstil.
• Blokkering i tarmsystemet.

• Gasser fra tarm og stomipose.

• Kan forekomme i forbindelse med   
bandasjeskift. 

• Brukes blodfortynnende blør stomien 
lettere.

• For trang bandasjering kan medføre  
gnissing på stomien og litt blødning.

• Kraftig blødning kan forekomme ved slag 
og skader (eks. fall, sport eller ulykker).

• Lukkelyden når tarmen kvitterer gass.

• Vektøkning kan føre til at stomien trekker 
seg tilbake ned til eller under hudnivå.

• Prolaps dvs. stomienden stikker lengre ut 
enn normalt. Kan skyldes at festet mellom 
tarm og bukvegg har løsnet.
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AVFØRINGSTRANG/
KRAMPER

SEKRET FRA 
ENDETARMEN

Stomier hvor 
endetarmen er 
fjernet. 
Vanlig, spesielt de 
første månedene 
etter operasjon.

Stomier hvor 
endetarmen er 
bevart.
Vanlig.

Slim og små klumper 
som ligner og lukter 
som avføring siver ut 
av endetarmen. 
Stor individuell 
forskjell i mengde.

• Smerte kan i noen tilfeller reduseres ved at 
man setter seg på toalettet og presser som om 
man skulle hatt en normal avføring.

• Hudområdet rundt endetarmsåpningen kan 
beskyttes med f. eks barrierecreme eller 
babysalve for å unngå påvirkning fra  
sivende slim.

• Bruke inkontinensbind. 
• Bruke ballongsprøyte til å skylle med  

lunkent vann.
• Bruke analpropp (ikke førstevalg).
• Bruke klyster i samråd med stomikyndig 

helsepersonell.
• Oppsøk lege ved store mengder og vedvarende 

problem.

• Skyldes at man fortsatt har nervebaner 
som før gikk til endetarmen.

• Så lenge endetarmen er bevart og   
nerve- og blodforsyning er intakt, vil den 
alltid skille ut noe slim.


