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 Peristomale hudproblemer 
  

SiS 2015 
 

Per Herlufsen, MCN, ET, RN 

 

Hvem er han? 
• Stomisygeplejerske i 20 år 

 

• Stomiuddannelse i Göteborg  

 

• Præsentationer på ECET, WCET & 
WOCN 

 

• Forfatter til flere artikler om stomi 

 

• Masteruddannelse i klinisk 
sygepleje 

 

• Og mange andre ting 

 

Hvad er Hvidovre Hospital? 

• Universitetshospital 

 

• 4 uddannede stomiterapeuter 

 

• heraf 3 i stomiambulatoriet 

 

Hvad er Hvidovre Hospital? 

• Årligt 3000 ambulante besøg, 
hjemmebesøg, tilsyn 

 

• 367 nye stomioperationer i 2014 

 

Hvad er Hvidovre Hospital? 

• 25 % er under 50 år 

 

• 50 % kvinder 

 

• 45 % har cancer 

 

• 15% IBD 

 

Hvad er Hvidovre Hospital? 

• 60 % har en ileostomi 

 

• 40 % har en colostomi 

 

• 53 % har en elektiv anlagt stomi 

 

Hvad er Hvidovre Hospital? 

• 50 % har en permanent stomi 

 

• 35 % er anlagt laparaskopisk 

 

• Median indlæggelsestid: 

• Elektiv:   8 dage 

• Akut: 15 dage 

 

Program 

•Sygeplejerskens rolle 

 

•Klassifikation af peristomale hudproblemer 

 

•Gennemgang af årsager og behandling 

 

•Forebyggelse af peristomale hudproblemer 

 

•Spørgsmål  
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Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 

Klassifikation 

•Kemiske påvirkninger af den peristomale hud 
  

•Mekaniske/traumatiske påvirkninger af den peristomale hud 

 

•Infektiøse påvirkninger af den peristomale hud 

 

•Immunologiske reaktioner i den peristomale hud 

 

•Sygdomsrelaterede tilstande i den peristomale hud 

  

Nybaek and Jemec, JEADV 2010, 24, 249-257) 

Irritativ kontaktdermatit 

•Årsag: 
- Huden kommer i kontakt med irritanter som kan fremkalde lokal 

inflammation i den peristomale hud 

- Der ses oftest et velafgrænset område med rødme, ødem og 
nogle gange blærer. Patienten oplever svien og kløe. 

- Lækage af stomibandagen er den hyppigste årsag, så den 
peristomale hud udsættes for kontaminering af afføring og urin  

- En utilpasset stomibandage eller en uhensigtsmæssig 
stomikonstruktion vil ofte være årsag til lækagen. 

- Ændet stomioutput , øget transpiration  

- Indholdsstoffer i stomibandagen/tilbehør kan ligeledes medføre 
en irritationstilstand i den peristomale hud 

 

Irritativ kontaktdermatit 

•Behandling: 
- Reducer lækagen ud fra årsagen 

- Optimere bandageringen så lækage undgås 

- Tilpasse hul i klæberen, evt. convex bandage 

- Ved en meget fugtig hud kan huden smøres med 
Methylrosanilin(Krystallfiolett) ved hvert bandageskift  

- Ved svær eller smertefuld irritation kan der anvendes en kur 
med en mild steroid, eksempelvis som liniment. 
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Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 

Pseudoverrakøse læsioner 

• Vortelignende læsioner i det peristomale område 

• (hyperplasi, chronic papillomatous dermatitis, 

pseudoepitheliomatous hyperplasia) 

• Ses som kronisk irritation efter fugt 

• Fortykket epidermis, farven kan variere fra hvid, grå, 

dyb rød til brun. 

• Læsionen er smertefuld og bløder oftest 

• Bandagen tilpasses stomien, bæretiden nedsættes. 

• Lapis eller kirurgi kan komme på tale for jævne 

overfladen 

Dag 0 
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Mekaniske læsioner 

•Årsag: 
- For hyppige skift af stomibandagen medfører læsioner af hudens 

øverste lag 

- Friktion fra klæberens kant medfører læsioner af hudens øverste 
lag 

- Forkert skifteteknik, hvor et træk i huden medfører læsioner af 
hudens øverste lag 

- Tryk fra bælter, convexitet medfører læsioner af hudens øverste 
lag og dermed sår 

 

•Behandling: 
- Valg af en bandage som giver længere bæretid 

- Oplæring i korrekt skifteteknik 

- Kortlægge årsagen til tryk/friktion, og så undgå disse bandager 

 

Slimhindegranulomer 

•Årsag: 
- Fækal kontaminering af slimhinde og stomi.  

•Behandling: 
- Lapis, laser, cryoterapi til at ætse granulomerne , hvis de bløder, 

giver smerter eller vanskeliggør  bandageringen 

 

- Tilpasning af bandagen så stomien/slimhinden ikke konstant 
udsættes for afføring. 

Mucosal transplantation 

• Intestinal mucosa i det 

peristomale område, 

ovenpå epidermis 

 

• Vævet er fugtigt og giver 

bandageringsproblemer 
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Bakteriel infektion - Follikulit 

•En infektion af 
hårsækken, som et 
resultat efter træk i 
det peristomale hår 
ved bandageskift eller 
efter barbering. 

•Der ses pustler 
omkring hårsækken 

Virale infektioner 

•Er yderst sjældne, men kan være problematiske. 

•Herpes Zoster er meget smertefuld, med væskende 
blærer, som vanskeliggør bandageringen af stomien. 

•Systemisk behandling med anti-virale midler hurtigst 
muligt 

Peristomal Candidiasis 

•Abnorm vækst af  Candida 
organismer som giver infektion 
på huden omkring stomien 

 

•Huden ses oftest rød med 
hvidlige belægninger 

 

•Lokalbehandling med 
eksempelvis Methylrosanilin 
eller pudder fungerer godt i de 
fleste tilfælde. 

Allergisk kontakt dermatit 

• Erythem 

•Ødem 

• Erosion 

• Blødende 

• Kløe 

• Svie 

• Brændende 

fornemmelser 
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Peristomale varicer (Caput medusae) 

•Varicerne er store vener, med lilla nuancer, som 
fremkommer hos patienter med portal hypertension. 

•Kan give blødninger i forbindelse med pladeskift.  

•Stop blødningen, og find en bandage som undgår tryk i 
det peristomale område. 

•Patienten skal oplæres i hvordan blødning undgås, samt 
hvordan den stoppes. 

Parastomal Pyoderma Gangrenosum 

•Nært beslægtet med autoimmune sygdomme, som 

IBD, RA, med flere 

• Sårene er smertefulde, og med et ulcererende og 

inflammatorisk udseende. 

•De vokser hurtigt i størrelsen hvis ikke adekvat 

behandling påbegyndes. 

• Behandling består af lokal steroid, lokal tacrolimus, 

ved små involverede hudområder. 

• Systemisk steroid eller TNF-a, må overvejes ved 

manglende effekt, eller forværring 

Patient ses i 
stomiambulatorium. 
Stomisygeplejerske 

mistænker PPG 

Stomispl. opstarter 
lokal behandling 

Patient ses af 
dermatolog i 

hudklinik ugen efter 

Patient ses & følges 
af tværfagligt team 

(Dermatolog, 
medicinsk 

gastroenterolog, 
stomisygeplejerske, 

evt.kirurg)  

mhp 
behandlingsstrategi 

Parastomal Pyoderma Grangrenosum 

Dag 0 

Dag 4 
Dag 17 

Dag 50 
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Dag 0 Dag 10 Dag 17 

Dag 29 Dag 150 
PPG Dag 0 

PPG Dag 6 
PPG Dag 11 
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Forebyggelse af peristomale 
hudproblemer 

•Stomimarkering 
• Såvel elektive som 

akutte operationer 

Forebyggelse af peristomale 
hudproblemer 

•Dialog med kirurger 
om kirurgisk teknik 

• Stomihøjde,  

end eller loop,  

placering af passiv stomi 

Forebyggelse af peristomale 
hudproblemer 

•Kontinuerlig oplæring 
af patient og 
plejepersonale 

• Hospital, 
hjemmepleje, 
plejehjem 

Forebyggelse af peristomale 
hudproblemer 

•Regelmæssig 
opfølgning af 
stomipatienter 

• Flere gange første år, 
herefter årligt 

Forebyggelse af peristomale 
hudproblemer 

•Tilgængelig hjælp fra 
stomisygeplejerske 

• Det skal være nemt at 
konsultere en 
stomisygeplejerske 

• telemedicin 

Referencer: 

Stomi- och tarmopererad – ett helhedsperspektiv 
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Abdominal stomas and their skin disorders  

Lyon, CC; Smith, A 

Second Edition, Informa 2010 
 

Fecal & Urinary Diversions – Management Principles 

Colwell, J C; Goldberg, M T; Carmel, J E;   

Mosby 2004 
 

Skin problems in stoma patients 

Nybaek, H; Jemec, GBE 

JEADV 2010, 24, 249-257 


