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Min vårdplan Tjock- och ändtarmscancer                                Behandling 

Urostomi 

Vid tumörsjukdom där det är nödvändigt att avlägsna urinblåsan konstrueras en urostomi som 

leder ut urinen från njurarna. Urostomin konstrueras av en del av tunntarmen. Urinledarna sys 

fast till den ena änden av det urkopplade tarmsegmentet, medan den andra änden dras fram på 

magen och sys fast på huden. 

Urin 

Njurarna producerar urin hela tiden. Detta gör att det kommer urin i påsen cirka var 20-30:e 

sekund. Då stomin är konstruerad av en bit tunntarm, kommer det att finna så kallad tarmludd 

(tarmslem) i urinen, detta är normalt. 

Stomiförband 

Stomiförband är ett så kallat urostomiförband som har en inbyggd backventill. Backventilen 

förhindrar att urinen rinner tillbaka mot stomin. Själva påsen har olika kamrar som fördelar 

urinen jämt och därmed skvalpar mindre. Förbandet är tömbart med en kork i neder änden av 

påsen. 

Nattetid Kan påsen med fördel kopplas till en uppsamlinspåse. 

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. 

Kostråd 

Du kan fortsätta äta mat som vanligt men gärna dricka rikligt med vätska. 

Urinvägsinfektion 

Om urinen är grumlig och du har feber eller frossa ska du kontakta sjukvården. Om urinodling 

ska tas är det viktig att den tas direkt från urostomin med hjälp av en tunn kateter. 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har symtom på urinvägsinfektion 

• Om du har problem med upprepade stomiläckage 

• Om du har hudproblem runt stomin 

 


