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DEN KONTINENTE ILEOSTOMIEN 
Kontinent ileostomi ble introdusert av den svenske kirurgen Nils G. Kock i 1969 som et 
alternativ til konvensjonell ileostomi. Fordelen med metoden er at man slipper et ytre 
oppsamlingspose med stomiplater mm. for avføringen. Metoden var derfor attraktiv og 
fordelaktig for mange pasienter. På 70- og 80-tallet var metoden som mest populær og et 
stort antall pasienter ble operert både i Europa og spesielt i USA. Indikasjonen for 
operasjonen var i hovedsak pasienter med ulcerøs kolitt som fikk fjernet tykktarmen og 
endetarmen. I 1978 viste Sir Alan Park fra London at man kunne sy reservoaret ned til 
endetarmsåpningen. Man oppnådde god tømningsfunksjon under forutsetning av at man 
beholdt endetarmens lukkemuskel intakt. Metoden kalles «Ileo-anal anastomose med 
bekkenreservoar», på engelsk «Ileal pouch-anal anastomoses» (IPAA). Denne metode er nå 
førstevalg når tykktarm og endetarm må fjernes f.eks. ved ulcerøs kolitt. I dag vil den 
kontinente ileostomi løsning kunne komme til anvendelse for pasienter som har en for dårlig 
eller fraværende fungerende lukkemuskel for endetarmen (anus) og når tykktarm og 
endetarm må eller bør fjernes. For pasienter med mislykket bekkenreservoar har man 
kunnet gjøre bekkenreservoaret om til en kontinent ileostomi. 

 

MAGE-TARMKANALENS FUNKSJON 

Magetarmkanalens anatomi er skissert i figur 1. Fordøyelsen begynner i magen der maten 
blandes med magesaft og eltes. Gjennom tolvfingertarmen der maten blandes med galle og 
bukspytt for nedbrytningen. Deretter når maten tynntarmen hvor selve nedbryting og 
opptak av næringsemner skjer. Det som blir igjen transporteres til tykktarmen hvis 
hovedoppgave er å gjenvinne vann slik at avføringen blir fast. Når avføringen når 
endetarmen får en følelse av avføringstrang. Lengst ned i endetarmen er endetarmens 
lukkemuskel (anus) som kontrollerer avløpet av avføringen (Fig 1). 
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FJERNING AV TYKKTARM OG ENDETARM 

Når tykktarm og endetarm må fjernes er det nødvendig å konstruere en tarmåpning på 
bukveggen, en ileostomi. Fjernelse av tykk og endetarm kan enten skje ved lenger snitt i 
midtlinjen i buken (laparotomi), men mer vanlig og optimalt er det nå å gjøre dette med 
kikkhullsteknikk (laparoskopi) Først opereres det i bukhulen og tykktarmen fjernes. Det 
konstrueres en ileostomi på h side. Anus og nederste del av endetarmen fjernes så 
«nedenifra». Fjerning av endetarmen kan påvirke blærens funksjon slik at pasienten behøver 
blærekateter i noen døgn. Det er viktig med raskt matinntak og mobilisering ut av seng, selv 
om det er slanger «ut og inn» av kroppen. 

Fjerning av tykktarmen medfører ingen større funksjonsforstyrrelser utover noe økt 
væsketap. Over tid overtar imidlertid tynntarmen delvis tykktarmens væskeopptak, slik at 
dette problem minsker. I samband med fjerning av endetarmen kan nerver skades slik at 
forstyrrelser i seksualfunksjonen kan oppstå. Dette er imidlertid en meget uvanlig 
komplikasjon. 

 

DREN 

Dren er slanger eller gummirør som legges i operasjonsområdet for å lede bort blod og 
sårvæske i det første døgnet. Disse blir raskt fjernet. 
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HVA ER EN ILEOSTOMI 

Når endetarmen og tykktarmen fjernes konstrueres en ny tarmåpning (stomi) ved at 
nederste del av tynntarmen (ileum) tas ut gjennom bukveggen og sys fast til huden. Den nye 
åpningen kalles ileostomi.  

Tarmens innehold kommer nå ut gjennom stomien.  Den nye tarmåpningen kan konstrueres 
enten som en konvensjonell ileostomi eller som en kontinent ileostomi.  

 

KONVENSJONELL ILEOSTOMI  

Konvensjonell ileostomi (fig.2) er den vanligste type ileostomi. Tynntarmen tas ut gjennom 
bukveggen. Den siste delen av tarmen «vrenges» så i en lengde på 1-2 cm og sys/festes til 
seg selv og huden (Brooks ileostomi). Det en da ser som rager 1-2 cm over huden er innsiden 
av tarmen – slimhinnen med tarmtotter. Med konvensjonell ileostomi kan man ikke 
kontrollere gass og avføring og det er nødvendig med en stomipose med festeplate som 
klebes til huden. 

 

 

Fig.2 Knvensionell ileostomi. En ny tarmåpning (stomi) dannes ved at tynntarmen 
føres ut gjennom bukvegge, vrenges over seg elv og sys ned på huden igjen. En plate 
som limer seg til huden legges rundt dette og på palten er det muligheter for å feste en 
pose for oppsamling av tynntarmsinnhold  
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KONTINENT ILEOSTOMI 

Kontinent ileostomi (fig.3) er en tett (kontinent) ileostomi Det betyr at den ikke lekker ut 
tynntarmsinnhold ufrivillig og kontinuerlig. Til denne type stomi er det ikke nødvendig med 
et ytre stomiplate og pose. Den kontinente ileostomien består av en beholder (reservoar) 
som er konstruert av den nederste delen av tynntarmen.  Fra reservoaret tas tarmen ut 
gjennom bukveggen og sys direkte til huden som en flat ileostomi. En del av tarmen foldes 
tilbake inn i seg selv og inn i reservoaret slik at det dannes en nippel som fungerer som en 
ventil (nippelventil).  Nippelventilen forhindrer lekkasje av avføring og gass. Pasienten 
tømmer reservoaret med en kateter som føres inn i den flate stomien og videre gjennom 
nippelen til selve reservoaret - 3-5 ganger i døgnet. Mellom tømningene samles avføringen i 
reservoaret på innsiden av bukveggen. Man dekker ileostomien kun med en liten kompress.  

 

 

Fig. 3. Den kontinente ileostomien består av beholder (reservoar) konstruert av den 
nederste delen av tynntarmen. Fra reservoaret føres termen ut gjennom bukveggen og 
munner på huden (stomi). En del av utløpet dras inn i seg selv og inn i reservoaret som en 
ventil (nippelventil). Nippelventilen forhindrer lekkasje av avføring fra reservoaret. 
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HVEM KAN FÅ KONTINENT ILEOSTOMI 

Erfaringsmessig oppnås de beste resultatene med kontinent ileostomi hos pasienter med 
ulcerøs kolitt og familiær polyppose syndrom (FAP). Unntaksvis kan pasienter med Crohns 
sykdom få en kontinent ileostomi. Operasjonen bør ikke utføres på pasienter som tidligere 
har fått fjernet en del av tynntarmen, ei heller på barn under 11-12 år. Håndtering, stell og 
mestring av en kontinent ileostomi fordrer så vel modenhet som normal mental helse. Det er 
ikke slik at en kontinent ileostomi vil kunne passe alle. 

I dag vil kontinent ileostomi kunne være aktuelt hos pasienter som ikke kan få 
bekkenreservoar på grunn av dårlig fungerende lukkemuskel eller syk anus. For mange av de 
pasienter med mislykket bekkenreservoar som ikke kan leve med det lenger kan reservoaret 
omgjøres til kontinent ileostomi, dersom pasienten ikke ønsker en konvensjonell ileostomi. 
Kontinent ileostomi kan være en løsning for pasienter som ikke lenger ønsker sin 
konvensjonelle ileostomi eller som har plager og problemer med den. 

 

HVORDAN KONSTRUERS DEN KONTINENTE ILEOSTOMIEN 

 Den kontinente ileostomien kan konstrueres i samband med operasjonen hvor tykktarmen 
og endetarmen fjernes eller senere hos personer som allerede har en konvensjonell 
ileostomi. Den kontinente ileostomien plasseres som regel lengre ned enn den 
konvensjonelle ileostomien fordi man ikke behøver å ta hensyn til stomiplater og stomi 
poser. Konstruksjon av selve den kontinente ileostomi kan foreløpig ikke gjøres fullt ut med 
kikkhullsteknikk. 

Fig. 4. Ileostomien dekkes med en liten kompress. Man unngår stomiplate 

og pose eller særlige problemer med klærne. 
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 Førtifem centimeter av tynntarmens nederste del benyttes for konstruksjonen. Tarmen 
deles på lange og sys sammen igjen slik at et reservoar dannes (fig. 6). Ved å dra utløpet 
delvis inn i reservoaret dannes en nippel som fungerer som en ventil og som er ansvarlig for 
at reservoaret holder tett. Utløpet føres til huden og reservoaret sys fast til bukveggens 
innside (se Fig. 3). Når operasjonen er ferdig plasseres en kateter (Ileostomikateter) i 
reservoaret for å tømme blod og væske fra reservoaret (Fig. 7). 

 

 

 

 

Fig. 6. Den nederste delen av tynntarmen benyttes for konstruksjon av den 
kontinente Ileostomien. Tarmen åpnes, brettes og sys i sammen slik at et reservoar 
dannes 
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ETTER OPERASJONEN 

Det første døgnet etter operasjonen ligger pasienten på postoperativ overvåkingspost 
(recovery), deretter på vanlig sengepost. Smerter og oppblåst mage kan påkomme de første 
dagene etter operasjonen. Kvalme kan også forekomme i de første timene etter 
operasjonen. Tilkommer det oppkast kan det være dempende å legge ned en slange i magen 
for å forhindre oppkast. Pasienten kan drikke og spise så tidlig som mulig, men det er viktig 
at dette er så flytende som mulig da det skal ut igjennom et kateter. Så snart det kommer 
avføringsvæske i reservoaret – oftest først mørk galle - kan pasienten begynne drikke og 
spise. Under de 3-4 første uken består dietten av spesialkost – såkalt pir-kost. Deretter 
normalkost. 

Ellers vil tiden rett etter operasjonen ikke skille seg fra andre mage tarm operasjoner, også 
hva gjelder kirurgiske - og andre komplikasjoner. Slike vil bli opplyst om og diskutert. 

 

STELL AV RESERVOARET PÅ SYKEHUSET  

OG UNDER KONVALESENSPERIODEN 

Det nye reservoaret skylles med 20-30 ml 0,9 % natriumkloridløsning 4 ganger i døgnet de to 
første ukene. I de 2 første ukene holdes kateteret åpent hele døgnet tilkoblet en pose for 
oppsamling av avføring (fig7). Når tarmen kommer i gang føres avføringen ut gjennom det 
innlagte kateteret. Deretter tømmes reservoaret i intervall som suksessivt forlenges etter et 
fastlagt skjema. Man stenger katetret i perioder. Hensikten med suksessivt å forlenge 
intervallene mellom tømningene er å utvide reservoaret langsomt til et volum som tillater 3-
5 tømninger pr døgn. Utvidelsen må skje langsomt også for at reservoaret skal feste seg til 
bukveggen. Som regel kan pasienten forlate sykehuset etter 2 uker. Dette stellet og 
opplæring i dette er det Stomisykepleierne som har kompetanse og ansvaret for. 

Vel fire uker operasjonen skal pasienten komme tilbake til avdelingen. Kateteret blir fjernet 
og en vil starte opp med intuberinger og forsikre oss at dette fungerer. Fungerer dette, reiser 
pasienten hjem dagen etter. 
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 Fig. 7. Ved avslutning av operasjonen legges et kateter i reservoaret for å tømme 
væske og avføring ut av det konstruerte reservoaret. Et sting til huden holder 
kateteret på plass de første døgnene etter operasjonen. Det er viktig at 
tømningslangen faller rett ned i posen slik at det ikke danner seg noen vannlås. 

 

 

 

DAGLIG STELL OG TØMMING AV RESERVOARET 

Under sykehusoppholdet har pasienten lært seg teknikken å tømme reservoaret, som fullt 
utviklet rommer 400-600 ml avføring. Mengde avføring pr døgn for den kontinente 
ileostomien er som regel noe mindre enn en liter.  Man bør ikke vente med tømming til 
reservoaret er helt fullt, men tømme tre til fem ganger daglig.  

Om reservoaret er overfylt kan det bli vanskelig å føre inn kateteret. Avføringen vil stokke 
seg i tarmen og gi buksmerter og andre problemer. Det kan være gunstig å skylle reservoaret 
med vann en gang i blant. Ved den siste tømmingen i døgnet er det nettopp hensiktsmessig 
å skylle reservoaret rikelig med vann slik at minst mulig avføring står i reservoaret under 
natten. En annen grunn til 3-5 tømninger per døgn er at en ikke ønsker at også tilførende 
tynntarm til reservoaret også skal begynne å utvide seg gradvis og uten at en ikke merker 
det. 

Tømmingen tar vanligvis fem til seks minutter.  

Teknikken ved tømming (intubering) varierer fra person til person. Hver enkelt tilpasser 
tømmingsrutinene etter eget behov og livstil etter hvert som erfaringen med tømninger og 
matinntak øker. Mange foretrekker å sette seg på toalettstolens kant, føre inn kateteret, og 
tømme avføringen i toalettskålen (fig 8). Tømmingen tar som regel fem til seks minutter. 
Man bør få en erfaring med at reservoaret er tømt så mye som mulig. 
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Av og til kan avføringen være tykk å gjøre tømmingen vanskelig. Man kan da forsøke å drikke 
et glass vann eller juice, som kan gjøre avføringen tynnere og gjøre tømmingen lettere. En 
annen mulighet er å spyle lunkent vann inn i reservoaret for på den måten gjøre tømmingen 
lettere. Det er også mulig å bruke skyllespruten for forsiktig å suge ut avføringen. Etter 
tømmingen tørkes stomien med myk kompress dersom noe avføring har blitt liggende igjen. 
Avslutningsvis plasseres en liten kompress på stomien. Kompressen suger opp tarmsaft fra 
slimhinnen i selve stomien. Noe tykkere bandasje skal ikke være nødvendig i tillegg. 

Tømningskateteret kan tettes med avføring. Da må det tas ut og rengjøres eller byttes slik at 
en kan få hele reservoaret tømt 

Av og til kan det være vanskelig å føre inn kateteret, ofte om også reservoaret er spent. Da 
bør man forsøke å hvile og slappe av en stund og deretter lirke inn kateteret forsiktig etter å 
ha smurt det godt. Stillingsendringer kan bidra og en lærere seg av erfaring i hvilken stilling 
katetret lettere glir inn – både i enkle som i kinkige situasjoner. 

Manger kan ha nytte av å bruke en sprøyte fylt med 0.9% saltvann (fysiologisk saltvann) (9 
gram bord salt i en liter vann). Denne sprøyten (50ml) føres inn i stomien og videre inn i 
nippelen samtidig som man sakte spyler inn saltvannet og på den måten baner seg vei 
igjennom nippelen inn til reservoaret – som så tømmes. 

Andre igjen har nytte av å bruke gel av ulike typer (ikke salve eller krem). Dette settes inn 
med en sprøyte eller beholdertupp i stomiåpningen og med litt kraft pumpes det inn i 
nippelen. Raskt etter føres katetret så samme vei. Disse metoder kan brukes ofte eller bare 
når intuberingen er problematisk 

 Om man tross alt ikke får inn kateteret må lege oppsøkes. 

 



 

12 
 

 

 

        Fig. 8. Bildene viser stomi, tømming og bandasje ved kontinent ileostomi. 

 

 



 

13 
 

KATETRE OG ANDRE HJELPEMIDLER 

Stomiopererte personer får nødvendige hjelpemidler kostnadsfritt. Leger og 
stomisykepleiere skriver resept på det som er nødvendig, Det materiale som behøves er 
ileostomikateter, skyllesprøyte, glidemiddel, kompresser og hudvennlig plaster. 

Ileostomikateter (Fig 9)  kan brukes i inntil 3 uker og lenger hvis en ikke har noe annet for 
hånden. Etter tømming skylles kateteret med lunkent vann og legges tilbake i det 
medfølgende plastfutteralet. Skyllesprøyten og kateteret kan oppbevares i en plastbeholder 
og kan brukes så lenge de er hel og rene. 

Kompresser finnes i tre størrelser: 10x10 cm, 7,5x7,5 cm og 5x5 cm. Den størrelse som bør 
anvendes er avhengig av hvor mye tarmsaft stomien skiller ut. Oftest er 7,5x7,5 passende. 
Kompressen festes over stomien med hudvennlig plaster. Det finnes flere typer hudvennlig 
plaster og man får velge den type som passer en best. 

 

 

  Fig 9. Ileostomikateter og skyllesprøyte av plast. 

 

KOST 

En stomioperert kan som regel spise all slags vanlig mat. Det er viktig å spise regelmessig og 
å tygge maten godt. I løpet av den første tiden etter operasjonen er det viktig å unngå stopp 
i kateteret, noe som vil øke belastningen på reservoaret. 

 Derfor gjelder visse diet restriksjoner. Grove fiber som finnes i skall, kjerner og hinner i 
frukt, bær, rotfrukter og grønnsaker, hele grønnsaker som mais, erter og sopp kan tette 
kateteret, likeså nøtter, mandler, kokos, popcorn, rosiner og tørket frukt. Ris, spagetti, 
makaroni og bananer gjør tarmens innehold tykt og kan forårsake mageknip og 



 

14 
 

vanskeligheter med å få innehold ut av reservoaret. De første ukene etter operasjonen bør 
derfor pasienten ha spesialkost. 

PIR-kost (passert ileum-reservoar kost) benyttes under de første 14 dagene etter 
operasjonen når reservoar-kateteret er koblet til en pose. PIR-kost består av kjøtt, helt eller 
malt, hel fisk. Egg samt kokte og malte grønnsaker, rotfrukter og frukt. 

Etter 14 dager begynner man med IR-kost (ileum-reservoar kost) hvilket utgjør det samme 
som PIR-kost hva gjelder kjøtt, fisk og egg men i tillegg grønnsaker og frukt: revet gulrøtter, 
tomater uten skall, godt kokt blomkål og brokkoli, kokt pastinakk, kokt eller bakt potet, 
blåbær, bringebærsyltetøy, myke kokte pærer, under forutsetning av at maten tygges godt. 

PIR- og IR-kosten er ikke en diet for livet. Fem uker etter operasjonen får pasienten begynne 
å prøve seg fram og spise all slags mat. Man bør imidlertid være oppmerksom på at sopp, 
hele appelsinbåter, rosiner, asparges, erter og mais brytes ned svært langsomt og derfor kan 
stoppe til kateteret og vanskeligjøre tømmingen. Noe mat som kål, løk, egg, fisk og ost kan 
gjøre at tarm-innehold lukter vondt. Noen grønnsaker og frukter kan danne gass, særskilt 
kål, løk, erter, bønner, pærer, plommer og epler. Frukt, rå grønnsaker og juice i store 
mengder kan ha en løsende effekt på avføringen. Det samme gjelder øl, vin og sprit. 

 

TARMINFEKSJONER 

Stomiopererte kan som alle andre bli syke av mageinfluensa eller turistdiare. Fordi 
tykktarmen mangler, tolererer personer med ileostomi væsketap dårligere enn normalt ved 
diare. Det kan medføre så store forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalanse at behandling 
på sykehus er nødvendig. Det er ytterst viktig at en person med ileostomi ikke venter for 
lenge med å oppsøke lege ved langvarig diare. 

 

Noen pasienter opplever at slimhinnen i reservoaret blir betent, sannsynlig på grunn av 
forandret bakteriemiljø.  Tilstanden betegnes ileit og karakteriseres av tynn avføring og 
smerter i reservoaret. Blødning kan forekomme. Diagnosen gjøres ved at man ser inn i 
reservoaret instrument (endoskop). Ileit behandles med antibiotika og bruker å gå over i 
løpet av et par uker. Dette er sjeldent og er langt mndre hyppig enn den pouchitt som 
mange med bekkenreservoar opplever 
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KOMPLIKASJONER 

For at nippelventilen skal fungeretilfredsstillende og holde tett må den ha en viss lengde. Det 
kan hende at nippelventilen ikke gror seg sammen som den skal og kan da bli krokete og for 
kort. Reservoaret kan bli løsere i sin tilhefting til bukveggen på innsiden og nippelen kan 
begynne å forkorte seg ved at den folder seg gradvis ut igjen. Dette kalles nippelglidning og 
må repareres kirurgisk. Dette vil omlag 1/3 av pasientene oppleve. I de fleste tilfeller skjer 
det i løpet av de første år. 

Det kan også forekomme at arrdannelse i huden rundt ileostomien forsnevrer åpningen slik 
at det blir vanskelig å føre inn kateteret. Arrdannelse på innsiden der nippelen ender kan 
også medføre arr-innsnevring (stenose). Disse komplikasjoner medfører vanskeligheter med 
å føre inn kateteret og også lekkasje av avføring. Disse kan åpnes (blokkes).  

Om åpningen i bukveggen har blitt for stort kan nippelvindilen en sjelden gang vrenge seg og 
trenge ut gjennom ileostomiåpningen (nippel prolaps). 

Noen ganger kan det oppstå ekstra ganger fra reservoaret eller nippelen til hud – såkalte 
fistler. Disse fører ofte til at reservoaret og nippløen må gjøres om. 

Disse komplikasjonene har med økt erfaring og forbedret teknikk blitt sjeldne, men om de 
oppstår må de korrigeres kirurgisk hvilket innebærer en ny operasjon for å gjenopprette 
ileostomiens normale funksjon.  

 

HUDPROBLEMER 

Noen personer som skiller ut mye tarmsaft fra stomien kan av og til plages av hudirritasjon 
rundt stomien. Huden kan da beskyttes med ulike typer barriere krem og salve 

 

      YRKE OG FRITID 

Den kontinente ileostomien er ikke til hinder hverken for yrkes- eller fritidsaktiviteter. Ved 
bad eller dusj er det ikke nødvendig å beskytte stomien med bandasje. 

 

 

 



 

16 
 

SAMLIV OG FAMILIEPLANLEGGING 

Det går som regel lett å tilpasse seg den kontinente ileostomien og den funksjon. Det kan 
være fordelaktig å informere den nærmeste familie om ileostomien og hvordan den 
fungerer. Men egne helseopplysninger er noe man selv bestemmer over. 

En kontinent ileostomi er ikke et hinder for normalt seksualliv, hverken for menn eller 
kvinner. Ved graviditet tilpasser reservoaret seg forholdne. Stort sette forløper funksjonen 
normalt. Noen ganger kan det den siste tiden bli aktuelt å ha et kateter kontinuerlig i 
reservoaret, men det gjelder ikke alle. Graviditeten blir ikke påvirket og avsluttes med en 
normal fødsel. 

Barneønske kan bli vanskeliggjort etter mange kirurgiske inngrep i bekkenet. Ved slike 
vansker kan assistert befruktning være et godt alternativ. Hjelp til dette får en ved å bli 
henvist til infertilitetsklinikker. 

KONTROLL HOS LEGE 

I løpet av de årene som har gått siden den første kontinente ileostomien ble anlagt i 1967, 
har ingen negative effekter kunnet påvises utover det å ha en stomi. Det er ingen kliniske 
holdepunkter for forstyrelser i opptak av næring fra tarmen. Teoretisk kan imidlertid 
resorpsjon av vitamin B12 på lang sikt forstyrres slik at mangel oppstår. Vitamin B12 er 
nødvendig for kroppen og B12-mangel vil lede til blodmangel og nerveforstyrrelser. Ved 
eventuell mangel må vitamin B 12 tilføres. 

Personer med kontinent ileostomi anbefales derfor legebesøk en gang årlig for alminnelig 
helsekontroll med blodprøver inklusive vitamin B12. 

Vi ønsker jevnlig kontakt med pasienter med Kontinent ileostomi i intervaller tilpasset den 
enkelt. Dette vil bli avtalt ved de først kontroller etter operasjonen. Når funksjonen er 
opprettet er det ikke uvanlig med kontroller med intervaller på 1 -3 år eller etter behov og 
på forespørsel. Slik kan rettes direkte til avdelingen eller dens poliklinikk 

 

REISER TIL UTLANDET 

Å reise til utlandet er normalt ikke et problem for personer med kontinent ileostomi. 
Nødvendig bandasjemateriell bør medbringes da det kan være vanskelig å få i utlandet. Det 
er fornuftig å ha med seg en trykket informasjon om at man har en kontinent ileostomi.  
Sykehuset der operasjonen er utført bør gi pasienten et identitetskort som inneholder den 
stomioperertes navn og adresse, kirurgens navn og sykehuset der operasjonen er utført. 
Kortet bør ha følgende tekst på norsk og engelsk: 
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Innehaveren av dette kort har et kontinent ileostomireservoar (Kock-reservoar) som bør 
tømme 3 ganger daglig med kateter. Følgende funksjonsforstyrrelser kan oppstå 

1. Økt ileostomi utflod (diare, turistdiare) 
Behandling: Rikelig drikke og økt inntak av salt. Salzopyrin eller antibiotika tabletter. I 
alvorlige tilfeller, la kateteret ligge inne og oppsøk lege. 

2. Man får ikke inn kateteret i reservoaret. ( kan være forårsaket av nippelglidning, 
stenoser eller prolaps). Oppsøk sykehus. Problemet kan løses gjennom at et barne-
rektoskop eller cystoskop innføres under øyets ledelse. 
. 
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NORILCO 

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte. . Foreningens formål er å ivareta 
interesser for stomi- og reservoaropererte og for personer med sykdommer som kan 
føre til stomi/reservoar. 

LMF 
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer er en landsomfattende organisasjon for 

personer som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet -  

 

MEDISINSKE FAGUTTRYKK 
    Ventrikkel = magesekk 

    Duodenum = tolvfingertarmen 

    Jejunum = øvre del av tynntarmen 

    Ileum = nedre del av tynntarmen 

    Appendix = blindtarmen 

    Colon = tykktarmen 

    Rectum = endetarmen 

    Stomi = kunstig tarmåpning på buken 

    Colostomi = kunstig tarmåpning på buken med tykktarmen 

    Ileostomi = kunstig tarmåpning på buken med tynntarmen 

    Kontinent ileostomi = ileostomi som er tett 
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NOTATER 


