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Inledning 

Enligt ConvaTec (2003) har maten två ansikten, ett sinnerligt och ett kemiskt. Färg, doft, 

smak och konsistens påverkar utanför kroppen, medan faktorer som kolhydrater, proteiner, 

fetter, vitaminer, mineraler och vatten påverkar kroppens insida. 

 

Enligt Almås (2004) kan en stomiopererad äta i stort sett som tidigare, men behöver vänja sig 

gradvis vid vissa livsmedel. Efter en tarmoperation tar det alltid lite tid innan tarmen fungerar 

lika bra som tidigare. Tarmrörelse och tarmens uppsugningsförmåga är rubbade och vissa 

delar av tarmen kan vara svullna så att passagen inte är lika bra som tidigare. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att ge kostinformation till stomiopererade samt informera om matens 

väg genom kroppen. 

 

Metod 

Materialet till arbetet är inhämtat genom litteraturstudier och elektronisk databassökning. 

 

Matens väg 

ConvaTec (2003) menar att det bara är salt, vitaminer och vatten som kroppen kan ta upp i 

naturlig form av alla beståndsdelar i födan som äts. Övriga näringsämnen måste spjälkas, 

sönder delas i mindre delar innan materialet kan transporteras genom tarmen och användas av 

kroppens celler för drift och underhåll. Spjälkningen utförs av enzymer, som är en sorts 

specialiserade proteiner som påskyndar kroppens kemiska reaktioner. Enzymerna levereras av 

körtlar på olika ställen och i anslutning till magtarm kanalen. Varje enzym känner bara igen 

sitt egna näringsämne och kan bara spjälka det. 

 

Enligt ConvaTec (2003) börjar matens resa i munhålan, där maten tuggas och blandas med 

saliv. Tänderna används för den mekaniska sönderdelningen och saliven mjukar upp födan 

och tillför enzymet amylas, vilket påbörjar nedbrytningen av kolhydrater. När sväljprocessen 

sedan tar över kopplas en autopilot in och en reflexstyrd muskelprocess för maten 

genomsvalget och matstrupen ner i ventrikeln, där bearbetningen fortsätter. Tre lager av 

muskler i ventrikelns vägg knådar maten och blandar den med den färglösa, starkt sura 

magsaften, som tillhandahålls av miljontals körtlar i ventrikelns slemhinna. Det produceras ca 



2 liter per dygn, saften innehåller bakteriedödande saltsyra och enzymer som bryter ned 

protein, fett och kolhydrater, men också ett slem som skyddar innerväggen mot den frätande 

syran. Nedbrytningen i magsäcken tar normalt 3-4 timmar, men det som ytterst bestämmer 

tiden är tunntarmen, som måste hinna klart med att spjälka föregående leverans innan en ny 

kan hanteras. Att ta hand om ett jämnt flöde med lagom stora portioner som inte överskrider 

tunntarmens arbetsförmåga, det är ventrikelns huvudsakliga uppgift. Om inte ventrikeln hade 

haft denna lagringsfunktion, skulle vi inte klarat oss på tre mål mat om dagen, utan tvingats 

äta många små måltider, för att täcka kroppens energibehov. När maten fått en flytande 

konsistens och tunntarmen signalerat grönt ljus, töms ventrikeln innehåll portionsvis via nedre 

magmunnen till tolvfingertarmen, där bukspottskörteln och gallblåsan mynnar ut bredvid 

varandra. Bukspottkörteln tillverkar ca en och en halv liter bukspott per dygn. Vätskan är 

basisk för att neutralisera saltsyran från magsäcken och innehåller en rad enzymer som kan 

spjälka både fett, kolhydrater och proteiner. Gallvätskan har en central roll i tarmens 

nedbrytning av fett. Bland annat finfördelar den fettdropparna så att de blir vattenlösliga för 

en effektivare spjälkning och passage genom tarmväggen. Det produceras ca ½ - 1 liter 

gallvätska per dygn i levern, för att sedan lagras i gallblåsan. När nästa matsmältningsprocess 

skall ske skickar tolvfingertarmen ut ett hormonmejl via blodet. Den kvalificerade 

matsmältningen sker i tunntarmen, som är 3- 5 meter lång, här sker också uppsugningen av 

näringsämnen. Tunntarmen har en rejäl överkapacitet, man kan avlägsna halva tarmen utan att 

näringsupptaget blir lidande. Matens passage genom tunntarmen tar 3-5 timmar och 

ombesörjs av ett mycket komplicerat muskelsystem, som dels blandar tarminnehållet med 

tarmvätskorna och dels för det framåt mot tjocktarmen. När tunntarmen är tömd, stängs 

slutmuskeln på tröskeln mellan tarmarna, för att undvika att något skall rinna tillbaka. 

Matsmältningen är i stort sett avslutad när tarminnehållet når tjocktarmen, som därför saknar 

veck och ludd. Tjocktarmen har en stor mängd bakterier som tillverkar vitamin K. Vid 

bakteriernas arbete bildas 1-2 liter gas per dygn. Det mesta sugs upp av tarmen igen, men en 

del fiser man ut. Huvuduppgiften för tarmen är att suga tillbaka salter och vatten. Om 

passagen tar längre tid än 3-10 timmar, leder det till att avföringen blir hård och man blir lätt 

förstoppad. Avslutningsvis är ändtarmen som är tom förutom när colon har pressat in 

avföring. Då skickas nervimpulser kors och tvärs och ett samarbete mellan tarmens 

självständiga muskler och de muskler som medvetandet styr inleds. Signaler når hjärnan att 

det är dags att gå på toaletten. 



Kost för stomiopererade 

Enligt Hyland (2002) är kosten mycket individuell. Almås (2004) anser att patienten bör börja 

med små portioner och tugga maten väl. Vårdpersonalen måste vara lyhörd för patientens 

önskemål och reaktioner i samband med måltiderna. Upplever patienten obehag eller 

illamående när han äter, måste han vänta med nästa måltid tills han känner sig bättre. Om han 

har aptit och maten smakar, är det patienten själv som avgör vad och hur mycket han skall äta. 

Stora och kraftiga måltider kan ge besvär den första tiden och bör undvikas. Vissa livsmedel 

är svårsmälta och kan ge mycket gaser. Sådan mat bör föras in gradvis i kosten. På så sätt blir 

det lättare för patienten att förstå vad som ger honom besvär och vad som går bra att äta. Det 

bästa är att äta regelbundet och allsidigt.  

 

Efter operationen kan det uppstå trånga partier i tarmen, pg a att den ligger i en annan 

ställning än tidigare eller därför att det har bildats ärrvävnad runt tarmen. Då kan vissa 

livsmedel ge magknip och leda till stopp i tarmen och bör undvikas. 

 

Orsak till besvär   Livmedel 

Mat som orsakar lätt magknip  Fruktskal 

Och stopp i tarmen.   Ananas 

    Grönsaksskal ex ärtor, majs 

           Fiberrika grönsker, ex sparris 

    Svamp 

    Morötter, råa eller kokta 

    Nötter,mandlar, popcorn, dadlar, fikon

    Frukthinnor av kokos och citrusfrukter

  

 

Mat som kan ge tunnare tarminnehåll Päron, körsbär, plommon,  konserverad 

frukt, torkad frukt. 

                                                                                       Juicer   

Mycket  socker och sötade produkter 

Sorbitol 

Alkolhaltiga drycker 



 

Mat som kan ge fastare tarminnehåll  Ris 

    Spagetti och annan pasta 

    Mogna bananer 

    Morotsmos  

    Kokta potatisar 

    Rismjöl  

 

Mat som ger gaser   Kål, lök, rättika, ärtor och bönor.

    Sötningsmedel, ex sorbitol, xylitol

    kolsyrade drycker 

 

 

Särskilda hänsyn vid ileostomi 

Vidare anser Almås (2004) att ileum kan ta över en viss del av tjocktarmens vätske-

absorbations förmåga allt efter som. Men en ileostomiopererad behöver ändå dricka ca 2 liter 

vätska per dag för att ersätta vätskeförlusten. Salt sugs upp i den nedersta delen av 

tunntarmen, men hos en patient med ileostomi har denna del av tarmen används till stomin 

och den fungerar därför inte på samma sätt som före operationen. Patienten kan därför behöva 

salta maten extra, eftersom tarmen tar upp mindre mängd salt. Avföringens konsistens 

påverkar vätskebalansen och därmed risk för läckage av stomibandaget. Patienter med 

ileostomi uppmanas att äta mat som ger ett fastare tarminnehåll. Eventuellt kan fiberpulver 

eller läkemedel som ger en ökad vätskeabsorption användas. Hyland (2002) menar att 

ileostomister riskerar stopp i tarmen av mat med högt fiberinnehåll som tex. sparris, svamp, 

bönor och potatis. 

 

 

Särskilda hänsyn när det gäller ljud och lukt 

Almås (2004) menar att stomiopererade kan få ökade tarmgaser om patienten äter med öppen 

mun, äter snabbt, röker eller tuggar tuggummi eftersom detta ökar risken att svälja mer luft. 

Produktionen av tarmgaser kan minskas om man äter ex en tesked med kummin tillsammans 

med vatten, vilket har verkan i timmar. Luktproblem kan minskas genom att patienten äter ett 

knippe med persilja ett par gånger om dagen. 

    



Särskilda hänsyn vid trög mage och hård avföring    

Almås (2004) menar att patienter med colostomi ofta får trög mage eller hård avföring. 

Besvär bör lösas genom kosten eller ett mjukgörande avföringsmedel ex laktulos. Viktigt är 

att patienten äter en sund och fiberrik kost. Dessutom är det stort värde att motionera. Enligt 

Hyland (2002) kan colostomiopererade äta den maten som deras kroppar tolererar. 
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