
Sammanställning av enkät angående användande av convexitet 

 94 enkäter skickades ut. 51 svarade och av dessa angav 7 att de inte arbetade med 

stomipatienter för tillfället, 2 att de arbetade med barn och aldrig använda konvexitet och 2 angav 

annat 

 

 40 stomiterapeuter hade under fyra veckor i november -december 2002 haft 1461 patienter på 

besök, 156 (10,6 %) patienter använde konvexitet. Medianåldern var 70 år och det var 53 män 

och 103 kvinnor. Alla angav inte vikt och längd därför är det meningslöst att räkna BMI men det 

var fyra med BMI över 30 en hade BMI på 41. Majoriteten var opererade under de senaste tre 

åren. En var opererad 1965. 

 

 Fördelningen på diagnoser var: 55 colorectal cancer, 22 anastomosinsufficiens ( perforation  och 

tarmskada), 20 blåscancer, 20 IBD, 6 gynekologisk cancer, 5 inkontinens, 3 strålskada, 2 fistlar, 

15 annat  

 

 Konvex användningen fördelad på stomityp. Colostomi: 61 (39 %), ileostomi:  33 (21 %), 

loopileostomi: 30 (19 %) och urostomi: 28 (17%).  

 

 Indikationen för konvexitet: Stomi i hudnivå 51 (30 %), stomi i veck/grop/ärr 53 (31 %), stomi 

tillbakadragen på grund av adipositas (stomin kan ha normal längd) 27 (16 %), stomi under 

hudnivå, retraherad 12 (7 %), ”glidande” stomi 9 (5 %) annat 15. Det är några (12) som har 

angivet mer än en indikation. 

 

 Hur länge konvexitet hade använts fördelade sig ganska jämnt med : 30 % 0-4veckor,      24 %, 

1-6 månader, 13 %,  6 månader-1 år och över 1 år, 31 %. 

 

 Majoritet (91%) följer patienten avseende användandet av konvexitet. Frekvensen är individuell 

men de flesta följer patienterna frekvent i början och därefter årligen. 

 

 Hudkomplikationer på grund av konvexitet angavs hos 24 patienter (15%). Missfärgning, rodnad 

och tryckmarkering var det vanligaste komplikationer. En angav Pyoderma gangrenosum och en 

sår på grund av Waran behandling. Det var 16 personer med kärlsjukdom och 16 med diabetes 

men det var inget tydligt samband. 

 

 Nästan alla patienter var nöjda och kände sig trygga med konvexitet. 
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