
Lilla boken om kost 
För dig som är stomiopererad



Om denna broschyr

Användare, vårdpersonal och Coloplast. Starkare tillsammans.

Alla ikoner används endast i illustrationssyfte
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Sedan Coloplast grundades år 1957 har vi haft ett nära samarbete med 
vårdpersonal och användare för att utveckla produktlösningar som motsvarar våra 
användares behov. Under denna resa har vi fått en förståelse för de frågeställningar 
som kan finnas omkring mat och vad man kan äta när man är stomiopererad.  
I denna bok svarar vi på några av de vanligaste frågorna om stomi och mat. 

Coloplast utvecklar produkter och service för att göra livet enklare för människor 
med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Vi på Coloplast har fått ta del av 
många människors berättelser om hur det är att leva med ett intimt hälsotillstånd. 
Vårt mål är att hjälpa dig att hitta rätt produkter och lösningar som hjälper dig att 
leva det liv du vill leva.

Texterna i denna lilla bok är baserade på tidigare utgivet material  
från Coloplast. Kosttipsen i denna lilla bok är sammanställda av  
Maria Röjteg, leg dietist, Västmanland sjukhus, Västerås 2013.



03  |  Stomi och mat

Mat är för många ett glädjeämne i livet men ger förstås också livsnödig 
energi och näring för att kroppen ska må bra och orka att fungera. Det är 
viktigt att äta varierat och regelbundet, oavsett om du är gammal eller ung.

Det är mycket individuellt hur man påverkas av olika livsmedel och det är 
därför viktigt att prova sig fram och se vad som gäller just dig. Att ha stomi  
innebär i de flesta fall inte att du behöver hålla dig till någon specialkost men 
enkla råd och tips kan vara bra att ha.

Om du tror att en viss typ av mat orsakar problem ska du försöka att inte äta 
den på ett tag och sedan återinföra den i din kost senare. Om du gör detta 
tre gånger med en tveksam typ av mat, kommer du att veta om den 
verkligen orsakar problem.

Stomi och mat
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Rent allmänt kommer mat som var bra och nyttig 
för dig före operationen fortfarande att vara bra 
för dig och samma sak gäller för mer ohälsosamma 
alternativ. En välbalanserad kost rekommenderas, 
och kan mycket väl innehålla dina favoriträtter.

Kolo-, ileo- eller urostomi
Direkt efter din kolo- eller ileostomioperation 
kommer din stomiterapeut antagligen att råda  
dig att inte äta alltför mycket på en gång. Äter du 
mindre och oftare kan du successivt bygga upp 
ditt matsmältningsprocess. Har du fått en urostomi 
kan du få speciella kostråd direkt efter operationen 
för att komma igång. 

Det finns vanligtvis ingen anledning att förändra 
dina matvanor på grund av din urostomi. Tänk 
dock på att dricka rikligt så att urinen späds ut.

Det är alltid viktigt att lyssna på din kropp och se 
till att äta regelbundet, det hjälper dig att få mer 
regelbundna tarmrörelser.

Alkohol och koffeinhaltiga drycker
En måttlig mängd alkohol går bra men kolsyrade 
drycker i allmänhet kan orsaka gas, till exempel 
öl. Te och kaffe går också bra, men det kan vara 
bra att hålla lite koll på att inte din mage reagerar 
på ett annat sätt än tidigare.

Allmänna tips
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Kom ihåg att tugga ordentligt
Vissa typer av mat, särskilt mat med hög fiberhalt, kan orsaka en blockering 
där osmält mat kan blockera tarmen. Det är viktigt att tugga ordentligt för att 
sätta igång matsmältningsprocessen. 

Problem med diarré?
Precis som alla andra lider du kanske av diarré ibland. Generellt sett är en kort 
tid med diarré ingenting att oroa sig för. Det kan bero på något du har ätit och 
problemet löser sig ofta på egen hand.

Har du kolostomi och tre eller fler lösa avföringar i följd kan du riskera att bli 
uttorkad och du bör kontakta din stomiterapeut eller läkare.

Om du har kramper, smärtor eller svullnad som du tror är stopp  
i tarmen ska du ringa din läkare, stomiterapeut eller åka till 
akutmottagningen.
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Gaser är inte farligt
Du kommer antagligen att märka att vissa typer av mat producerar mer 
gaser än andra. Om du vill undvika mycket gasbildning kan du prova dig 
fram för att hitta en balanserad kost som känns rätt för dig.

Tänk på: 
• Tugga noga med stängd mun för att undvika nedsvald luft som  

kan ge gasbesvär
• Få i dig mycket vätska
• Undvik tuggummi

Är du orolig för lukten?
Illaluktande gaser kan vara besvärligt vid kolo stomi. Viss mat ger mer lukt,  
till exempel majs, lök, kål, starkt kryddad mat och fisk.

Har du en kolostomi?



Prova dig 
fram till den 
mat som 
passar dig



Det är viktigt att du dricker ordentligt med vätska 
för att hålla en bra vätskebalans. Om kroppen 
absorberar mindre vätska än vad den brukar bör 
du öka ditt intag av vätska. Vätskeupptaget är 
individuellt och beror också på hur flödet är från 
din stomi. Hitta din balans tillsammans med din 
stomiterapeut.

Gaser är inte farligt
Du kommer antagligen att märka att vissa typer 
av mat producerar mer gaser än andra. Om du 
vill undvika mycket gasbildning kan du prova dig 
fram för att hitta en balanserad kost som 
fungerar för dig.

Att salta maten lite extra kan vara bra eftersom 
kroppen har minskad upptagningsförmåga av salt.

Tänk på:
• Konsistensen på maten påverkar avföringen.
• Tugga noga! Det tänderna inte kan tugga 

sönder, kan man få problem med i tarmen.
• Mängden mat och att äta regelbundet är viktigt. 

Att undvika att äta alltför sent på kvällen kan 
vara bra för att slippa gå upp och tömma påsen 
under natten. 

Inget livsmedel bör dock uteslutas ur kosten om  
du inte får besvär av det!

Har du ileostomi och tre eller fler lösa avföringar  
i följd kan du riskera att bli uttorkad och du bör 
kontakta din stomiterapeut eller läkare.

 

Har du en ileostomi?
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Följande livsmedel kan orsaka knip och stopp i tarmen om du har ileostomi:
• Trådiga livsmedel som sparris och svamp
• Broccolistjälkar
• Frukthinnor från citrusfrukter
• Ananas, grovt rivna morötter, rå vitkål och majs
• Skal och kärnor, till exempel vindruvor
• Torkad frukt som aprikoser och fikon
• Nötter, mandel och popcorn

Normalt flöde från en ileostomi är cirka 0,5–1 liter per dag. Vid rikliga stomi-
flöden rekommenderas att ersätta förlusterna av salt er och vätska med en 
vätskeersättning som finns att köpa receptfritt på apotek, till exempel Resorb.

Du kan även göra egen vätskeersättning hemma. Koka upp 1 liter vatten med 
6 tsk socker och ½ tsk salt. Låt svalna och smaksätt eventuellt med lite citron.



Har du en urostomi?
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Om du har en urostomi behöver du inte tänka på några särskilda råd när det 
gäller kost och vätske intag som följd av din stomi.

Med urostomi kan du ha en ökad urinproduktion och kan därigenom förlora 
viktiga salter och mineraler. Detta kan kontrolleras med ett blodprov och om 
det är en obalans får du stöd av din stomiterapeut.

En måttlig mängd alkohol går bra och samma sak gäller för te och kaffe, 
annars är juice och vatten bättre vätskekällor.
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”Har man stomi finns det viss mat man funderar på 
om man kan stoppa i munnen. Nu beror det givetvis 
på vilken typ av stomi man har, det är ju lite skillnad 
i kostråd för någon med kolostomi och någon med 
urostomi. Sen är vi alla olika, vad din mage tål är 
med största sannolikhet inte samma som min mage. 
Som så mycket annat får man helt enkelt testa sig 
fram till vad som fungerar för just sin mage. 

Testa i små doser och ta en sak i taget. Hellre lite 
för lite än för mycket. Dessutom är det svårare att 
veta vad som fungerar och inte, om du testar flera 
nya saker samtidigt.

Majs är till exempel ett sånt livsmedel som många 
med ileostomi undviker. Men för vissa fungerar 
det med en mindre mängd om man ser till att 
tugga ordentligt. 

Andra livsmedel som är lite mer svårsmälta är 
sparris och svamp. Ett tips är att äta knopparna 
istället för stjälken på sparrisen och att mixa 
svampen med en stavmixer och göra en krämig 
svampröra!”

Hälsningar Lisa

Tankar kring mat och stomi

Texten är ett utdrag från vår gästblogg. Läs mer på coloplast.to/LasGastbloggen
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Att njuta av en måltid på restaurang kan vara  
ett av livets stora nöjen och det finns ingen 
anledning till att du inte skulle kunna göra det 
efter din operationen, bara din läkare har gett 
dig klartecken att återuppta en vanlig kost.

Gå till ett ställe du känner till
En bra strategi är att börja med en restaurang 
som du känner till väl och börja med att beställa 
enkla rätter. Du behöver inte vara överdrivet 
försiktig, använd ditt sunda förnuft.

De första gångerna kanske du vill beställa någon 
typ av mat du redan har prövat hemma, så att 
du vet ungefär hur du kommer att reagera. 

Drick alltid måttligt
Även om du är van vid att dricka alkohol hemma 
kan det vara en bra idé att börja försiktigt när du 
är på restaurang. 

Tänk på att öl och andra kolsyrade drycker kan 
ge gaser.

Att äta ute 



Var inte rädd 
för att njuta!
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Du behöver:
200–300 g skivat kycklingbröst
2–3 vitlöksklyftor
En bit ingefära (4–5 cm)
1 halv-hel chili
1 msk sirap 
2–3 msk teriyakisås
Saft från en halv lime
En mix av dina favoritgrönsaker 

Servera med nudlar, ris eller pasta. 

Recept: Kyckling teriyaki

Ladda hem vår kokbok med tips och fler recept från  
andra stomiopererade på coloplast.to/LaddaNerKokbok
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Så här gör du:
1. Börja med att göra i ordning riset eller koka upp vatten för pastan eller nudlarna. Börja tillaga dessa, 

så att de blir färdiga samtidigt som kycklingen och grönsakerna. Hacka alla grönsaker i tunna skivor. 

2. Värm upp en wok- eller sautépanna med lite olivolja och tillaga kycklingen tills den börjar bli brynt. 
Avlägsna kycklingen från pannan. Lägg grönsakerna i pannan och tillaga dem ca två minuter. 

3. Tillsätt kycklingen tillsammans med sirapen och teriyakisåsen och tillaga under ytterligare en eller 
två minuter. Om du serverar med ris eller nudlar så slår du på lite vatten för att skapa en sås.

4. Ta av pannan från plattan och häll i limejuicen.

5. Lägg upp riset, nudlarna eller pastan på en tallrik och toppa det hela med grönsakerna och 
kycklingen. Glöm inte att hälla över lite av såsen.



Några olika livsmedels påverkan på tarminnehållet:

Stoppande
• Ris
• Blåbärssoppa
• Vitt bröd
• Skorpor
• Kex
• Te

16  |  Hur påverkar olika livsmedel tarminnehållet?

Hur påverkar olika livsmedel 
tarminnehållet?

Lösande
• Torkad frukt, plommon
• Socker och söta produkter  

i stora mängder
• Sötningsmedel (t.ex. sorbitol)
• Saft och juice
• Alkohol
• Kaffe

Gasbildande
• Lök
• Kål och kålrötter
• Baljväxter (ärter, bönor, linser)
• Fiberrikt bröd med hela korn
• Tuggummi och tabletter  

söt ade med sorbitol
• Kolsyrad dryck

Tipsen är hämtade från en artikel i assistans nr 3 2013.  
Du kan läsa mer om kost och mat på coloplast.to/KostBoken



” Kort tid efter 
operationen började 
min familj och jag 
hitta recept som 
smakar bra och 
fungerar fint för  
mig.”

– Aldwin Anemaat



Det är viktigt att känna till vilka personer som kan hjälpa dig att göra vardagen så enkel och problemfri som 
möjligt. Med deras kunskap och stöd finns bra förutsättningar för att du ska lyckas.

Stomiterapeuten på ditt sjukhus.  
Tillsammans kan ni ta upp allt som har med stomier 
att göra, få hjälp med utprovning av bandage samt 
råd, hjälp och tips för det dagliga livet. 

Tänk även på att din stomiterapeut med sin samlade 
erfarenhet, kan vägleda dig i mer än rent praktiska 
frågor.

Distriktssköterskan kan skriva ut hjälpmedelskort 
med viss begränsning och kan även vara till stöd och 
hjälp.

ILCO – Tarm, uro- och stomiförbundet. En 
patientförening som kan hjälpa och stötta dig. Alla 
medlemmar är själva stomiopererade och delar gärna 
med sig av råd och erfarenheter.  
Tel: 08–546 40 520 // E-post: info@ilco.nu

Mag- och tarmförbundet kan också ge råd och stöd.  
Tel: 08–642 42 00 // E-post: kansliet@magotarm.se

Coloplast® assistans är en kostnadsfri service för alla 
stomiopererade.  
Tel: 0300–332 56 // E-post: se@coloplast.com

Vem kan du vända dig till  
för stöd och råd?
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Bli medlem i Coloplast assistans
Genom handfasta tips och råd, tydliga guider och personlig rådgivning hjälper vi till att ge dig en trygg och säker 
användning av din produkt och svara på livsstilsrelaterade frågor som kan uppstå i vardagen. Coloplast assistans är 
en kostnadsfri service som ger stöd och råd till dig som är stomiopererad, anhörig eller står inför en stomioperation. 

För dig som är stomiopererad 
1/2019

Röster från användarna om  

SenSura® Mio Convex Flip  
Stomimottagningen i Östersund

Tidig utprovning ger tryggare patient

Att få känna sig trygg

Produktråd
Möjlighet att prova 
produkter.

E-post
Relevant inspiration som 
motsvarar din situation,  
direkt till din e-post. 

Telefonsupport
Rådgivare som  
väntar på dina frågor 
och ger dig support.

Hemsida
En dedikerad hemsida 
med artiklar och pålitliga 
råd. 

Tidning
En tidning med  
intressanta artiklar 
kring livet med stomi.

Med Coloplast assistans får du: 
• Möjlighet till rådgivning varje vardag mellan kl 8–16.30
• Löpande tips och tricks för att underlätta ditt stomiliv
• Skräddarsydd information utifrån din stomityp

• Hjälp att ta kontroll över din situation
• Tidningen Coloplast assistans som utkommer  

3 gånger per år

Gå in på stomi-assistans.se för att anmäla dig redan idag eller ring oss på telefon 0300–332 56.



Kontakta oss på:

Telefon: 0300–332 56
E-post:  se@coloplast.com
Hemsida: www.coloplast.se

www.coloplast.se Coloplast AB, 0300–332 56, se@coloplast.se
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