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Stomi på tjocktarmen- kolostomi 

Vid ändtarmscancer där tumören sitter långt ned i analkanalen kan det bli aktuellt med en 

permanent stomi dvs en stomi för resten av livet vilket kan vara absolut nödvändigt i din 

behandling. Kolostomi innebär att en del av tjocktarmen är uttagen på magen och kopplas till en 

stomipåse. 

Tarminnehåll/avföring 

Avföring är normalt formad i konsistensen eftersom stomin görs på tjocktarmen. Direkt efter 

operationen är avföringen oftast lös och kommer oregelbundet. Din tarmfunktion återgår 

vanligtvis i samma avföringsmönster som innan din sjukdom. Man skall vara medveten om att av 

läkemedel och behandlingar påverkar avföringens konsistens och tömningsfrekvens. 

Stomivård 

Det är viktigt att komma igång att lära sig sköta stomin så fort som möjligt efter operationen. 

Målet är att du skall kunna sköta din stomivård självständigt när du kommer hem. På avdelningen 

kommer du med stöd av personal att komma igång med din träning och så småningom utvecklar 

du en rutin som passar dig. Stomiterapeuten kommer till avdelningen regelbundet under 

vårdtiden och planerar inför din utskrivning och uppföljande återbesök. Stomimaterial kommer 

att provas ut och förskrivas på hjälpmedelskort. Stomimaterial ingår i högkostnadsskyddet och 

behöver beställas på apoteket i god tid. 

Irrigation är en metod som kan reglera tarmtömningen genom tarmsköljning. Denna metod kan 

introduceras av stomiterapeuten om och när det blir aktuellt. 

Stomiförband 

Direkt efter operationen och så länge avföringen är lös är det rekommenderat att använda sig av 

tömbara stomiförband. Stomipåsen kan då bytas dagligen till varannan dag för att däremellan 

tömmas. 

När avföringen är så fast att det inte går att tömma ut avföringen vi stomibandagets utlopp, är det 

rekommenderat att övergå till ett slutet stomiförband. Stomiförbandet byts då ca 1-2 ggr/dag 

beroende på hur ofta tarmen tömmer sig. En del har daglig tarmtömning medan andra tömmer 

tarmen varann till var tredje dag. 

Irrigation är en metod som kan reglera tarmtömningen genom tarmsköljning. Denna metod kan 

introduceras av stomiterapeuten om den blir aktuell. 

Kostråd 

Du kan fortsätta äta mat som vanligt, men första tiden efter operationen ska du vara extra 

försiktig med svårsmält mat och gasbildande produkter som kan skapa knip, smärta, gaser och 

stopp. 

► Ytterligare kostråd kommer att ges av stomiterapeut och eller dietist. 
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Stopp i tarmen – Tarmvred 

Med tarmvred menas att det har blivit stopp i tarmen, antingen på grund av ett hinder eller att 

tarmrörelserna tillfälligt har stannat av. Det är ett allvarligt tillstånd som kan kräva sjukhusvård. 

Vanliga symtom på tarmvred är kraftig buksmärta som ofta kommer och går i intervaller där 

illamående med eller utan kräkningar och att det varken kommer avföring eller gaser, samt att 

buken blir uppspänd. 

 

Vid förstoppning tänk på följande 

• Drick rikligt med vätska. 

• Motionera regelbundet. 

• Äta lösande mat som till exempel mat med mycket fibrer, grönsaker, frukt, 

katrinplommon. Ytterligare kostrådgivning kan fås av stomiterapeut/dietist. 

• Eventuellt tarmreglerande läkemedel. 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har symtom på tarmvred/förstoppning 

• Om du har problem med upprepade stomiläckage 

• Om du har hudproblem runt stomin. 

 


