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Att leva med tarmstomi 

 

Abstrakt 

Bakgrund: En tarmstomi är en öppning på magen för tarmen, från vilken avföring 

kommer ut och samlas upp i en påse. Den kan anläggas vid olika sjukdomstillstånd, 

för att tarmen ska avlastas eller för att en bit av den ska opereras bort. Förutom en 

förändring av kroppen och förlust av kontrollen över tarmen kan en tarmstomi 

innebära att livskvaliteten påverkas. Den kan ge upphov till problem med gaser och 

läckage och kan medföra livsstilsförändringar. Sexualiteten kan också påverkas. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

tarmstomi. 

Metod: Resultatet på 10 kvalitativa, vetenskapliga artiklar har granskats, analyserats 

och sammanställts utifrån en kvalitativ ansats. Sökningarna gjordes i Cinahl och 

Pubmed. 

Resultat: Resultatet utmynnade i tre huvudkategorier med sju, två och fyra 

underkategorier: Svårigheter- En förändrad kropp och försämrad självbild, Att vilja 

dölja, Att inte acceptera och kontrollbehov, Oro samt känslor av skam och orenhet, 

Sexualitet- och relationsproblem, Sociala och ekonomiska problem, 

Informationsbrist, materialproblem och dåligt anpassade toaletter. Ett förändrat 

liv- Ständig planering, Förändrat kostintag. Ett bra fungerande liv- Anpassning 

och acceptans, Anhörigas betydelse, Arbete och utbildning, Ökad livskvalitet och 

nya möjligheter. 

Konklusion: En stomi innebär en förändring av både kroppen och av livet. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att i möte med personer med stomi vara lyhörd för de olika 

upplevelser en stomi kan ge upphov till. 

Nyckelord:  Tarmstomi, upplevelse, kroppsbild, sexualitet 

 

 

 



 

Living with an intestinal stoma 

Abstract 

Background: An intestinal stoma is an opening in the stomach for the bowel, from 

which faeces are emptied into a bag. It can be applied to relieve the bowel or to 

remove a piece of it, for various diseases. In addition to a change of the body and a 

loss of control of the bowel, an intestinal stoma can affect the quality of life. It can 

cause problems with gases and leakage and and may cause lifestyle changes. Sexuality 

can also be affected. 

Aim: The aim of this literature study was to describe people´s experiences of living 

with an intestinal stoma 

Method: The result of 10 qualitative, scientific articles were reviewed, analyzed and 

compiled with a qualitative approach. The searches were made in CINAHL and 

Pubmed. 

Result: The result led to three main categories with seven, two and four 

subcategories: Difficulites- An altered body and impaired self-image, Wanting to 

hide, Not wanting to accept and control needs, Worries and feelings of shame and 

defilement, Sexuality and relational problems, Social and economic problems, Lack 

of information, material problems and poorly adapted toilets. A changed life- 

Constant planning, Changes in diet. A good functional life- Adaptation and 

acceptance, Relatives significance, Work and education, Increased quality of life 

and new opportunities. 

Conclusion: An intestinal stoma implies both a bodily change and a life change. It is 

of importance for nurses to be responsive to the various experiences that a stoma can 

cause, when meeting people with ostomies. 

Keywords:  Intestinal stoma, experiences, body image, sexuality 
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Bakgrund 

Beskrivning av tarmstomi 

 

Ordet stomi används för beskriva en öppning i kroppen som är kirurgiskt anlagd. Den 

kan vara anlagd mellan två hålorgan eller mellan ett hålorgan och huden. Det finns 

olika typer av tarmstomier och det är namnet på organet som sätts framför ordet 

stomi som berättar vad det är för typ av tarmstomi (Nilsen 2011, 103). Om det är 

tunntarmen som används som stomi kallas det ileostomi och om det är tjocktarmen 

kallas det kolostomi. Operationen går till så att den yttersta delen av tarmen vänds in 

och ut och sys fast mot huden på buken. Tarmstomin kan vara permanent och 

därmed kvarstå resten av livet eller temporär om tarmen bara tillfälligt behöver 

avlastas (Påhlman & Daborsin Söderholm 2013, 348-350). Tarmstomin är 

inkontinent eftersom den inte kan skicka de signaler som behövs för en kontrollerad 

tarmtömning. Avföringen som kommer ut i en ileostomi är lösare jämfört med den 

från en kolostomi (Persson 2008, 59). Materialet som används till att samla upp 

avföringen kan fungera och se ut på olika sätt. Det finns stomipåsar som fästs direkt 

på huden runt tarmstomin och det finns påsar som kan klickas fast till en basplatta 

som fästs mot huden. Påsarna kan vara tömbara eller stängda i botten. De kan också 

ha ett filter som minskar odörer och reglerar gasutsläpp (Black, 1995). 

Orsaker till tarmstomi 

 

Orsaker till att en tarmstomi anläggs kan vara inflammatoriska tarmsjukdomar 

såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom och cancer (Påhlman & Daborsin 

Söderholm 2013, 349-350). Dessa sjukdomar kan ge symtom som blodiga diarréer, 

smärtsamma kramper i magen, viktnedgång, anemi, blodtillblandade och slemmiga 

avföringar (Elm, Medin & Sahlqvist, 2015, 509- 511). Syftet med tarmstomin är 

antingen att avlasta tarmen eller att en del av tarmen behöver opereras bort 

(Påhlman & Daborsin Söderholm 2013, 349-350). 
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Leva med tarmstomi 

 

De flesta som får en tarmstomi upplever det skrämmande och känner osäkerhet. Att 

operationen har satt synliga spår kan vara svårt att acceptera, men en stomioperation 

ger inte bara en kroppslig förändring; den påverkar också det dagliga livet på ett sätt 

som patienten i större eller mindre grad måste anpassa sitt liv efter. En 

stomioperation påverkar också personens självbild då en kroppsfunktion försvinner 

(Nilsen 2011, 107-108). 

 

En tarmstomi kan påverka en persons livskvalitet på flera olika sätt. Den förändrar 

kroppsuppfattningen då den lämnar missprydande ärr, stomi, en påse på magen och 

medför att personen förlorar kontrollen över tarmen (Persson 2008, 177). Många 

patienter känner sig mindre attraktiva efter stomioperationen och självförtroendet 

minskar när kroppsbilden förändras (Persson & Hellström, 2002). Tarmstomin kan 

ge problem med gaser, läckage, dålig lukt, förstoppning och missnöjdhet med 

utseendet och dessa kan orsaka svårigheter med att resa och utföra sportaktiviteter 

(Krouse, Herrinton, Grant, Wendel, Green, Mohler, Baldwin, McMullen, Rawl, 

Matayoshi, Coons, & Hornbrook, 2009). Tarmstomin kan även medföra att patienter 

behöver göra livsstilsförändringar, såsom att byta jobb, ändra klädstil och justera sin 

kost (Anaraki, Vafaie, Behboo, Maghsoodi, Esmaeilpour & Safaee, 2012). 

 

I Anaraki et al. (2012) framkommer det att även sexualiteten påverkas efter en 

stomioperation. Innan operationen var över 80 % av deltagarna sexuellt aktiva, 

efteråt hade aktiviteten sjunkit till ca 30 %. Deltagarna vittnar också om att 

upplevelser av depression efter tarmstomioperationen. 

 

Känslan av vuxen identitet påverkas av förlusten av kontrollen över tarmrörelserna 

hos deltagarna i engelsk studie. Att behöva förlita sig på andras assistans när de lär 

sig en ny rutin för att gå på toaletten, är förenat med svårigheter. Att lära sig hantera 

en tarmstomi innebär ett intrång på det privata och en förlust av självständighet 

kring kroppsfunktioner som många av deltagarna menar är outhärdliga (Rosmovitz & 

Ziebland 2004). I McKenzie, White, Kendall, Finlayson, Urguhart & Williams, (2006) 

uppger nästan hälften av deltagarna att de upplever att de inte har någon kontroll 
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över sina kroppar och att det känns som att tarmstomin styr över deras liv. De anser 

också att ingen annan förstår hur det är för dem att leva med en tarmstomi. 

 

Enligt Berndtsson, Lindholm och Ekman (2005) kan patienter emellertid anpassa sig 

väl till att leva med tarmstomi, både vad gäller livskvalitet och egenvård. 

Upplevelserna av genans och oro i sociala situationer förknippat till tarmstomin, är 

däremot något som kan finnas kvar under lång tid. 

 

Sjukdomssymtom som har med tarmar och tarmrörelser att göra kan vara associerat 

med stigmatisering och inte alltid lätt att prata öppet om i samhället (Desnoo, 2006). 

I Frohlich (2014) beskriver personer med inflammatoriska tarmsjukdomar de 

upplevelser av stigmatisering som de erfarit, både sådana som de mött utifrån och 

ifrån sig själva. De skildrar också rädsla för att de i och med sin sjukdom ska få en 

tarmstomi och uppleva stigmatisering utifrån den. Några av deltagarna har 

genomgått stomioperation. De menar alla att det inte var en ideal situation att behöva 

leva med en stomi, men att de ändå föredrar det framför att leva med okontrollerbar 

inflammatorisk tarmsjukdom. Vissa av dem hade själva varit med om att ta beslutet 

till stomioperationen. Att få delta i beslutet är något de menar hjälpte dem att 

acceptera sina tarmstomier. 

 

Sjuksköterskans ansvar är att undervisa och handleda patienter med tarmstomi 

gällande stomivård, stomimaterial och om hur livet kan påverkas (Nilsen 2011, 103). I 

en svensk studie uppger över hälften av deltagarna att de var missnöjda med sina 

möjligheter att delta i beslutsprocesser rörande deras medicinska och personliga vård 

efter stomioperationen. De är också missnöjda med möjligheterna att få diskutera de 

sexuella svårigheter som tarmstomin medför med en sjuksköterska (Persson et al., 

2005). Detta visar på att det finns områden som kan utvecklas rörande hur 

sjuksköterskor förhåller sig patienter med tarmstomi. Kunskap om hur patienter 

upplever att det är att leva med stomi är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna 

stötta och hjälpa dem i dessa frågor. 
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Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelser av att leva 

med tarmstomi. 

 

Metod 

Definition 

 

Med stomi avses en tarmstomi, då artiklarna som ingår i resultatet använder ordet 

stomi som synonym för tarmstomier. Fortsättningsvis i litteraturstudien kommer 

därför stomi användas med betydelsen tarmstomi. 

Design 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Det är en sammanställning 

och granskning av vetenskapliga artiklar innehållandes empiriska studier (Forsberg & 

Wengström 2015, 30). Fokus låg på aktuell forskning. Att litteraturöversikten var 

systematisk innebar att tillförlitligheten var högre än om författarna själva hade 

sammanställt en översikt utifrån egna kunskaper (Rosén 2012, 431). För att besvara 

syftet användes kvalitativ ansats, vilket handlar om att försöka skapa förståelse för 

och synliggöra människors upplevelser inför ett fenomen (Forsberg & Wengström 

2015, 44). I denna studie var det just människors upplevelser som undersöktes, varav 

en kvalitativ ansats föreföll lämpligt. 

Sökmetoder 

 

Till sökningen av vetenskapliga artiklar användes databaserna CINAHL och 

PUBMED. CINAHL är en databas inriktad på forskning som rör omvårdnad. 

PUBMED är en medicinskt inriktad databas med ett stort urval artiklar. Sökningen 

gjordes genom användning av olika ordkombinationer som satts samman med hjälp 

av de booleska operatorerna AND och OR. AND användes för att göra sökningen 

smalare, sökord som har AND mellan sig måste inkluderas i resultatet. Vid 

användandet av OR breddades sökningen till att gälla antingen det ena eller det 
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andra sökordet (Forsberg & Wengström 2015, 64-69). Sökord som användes var 

”perception”, “view”, “perspective”, “experience”, “coleostomi”, “ileostomy”, 

“ostomy”, “stoma” “patients”, “body image”, “coleostomy” och “living.” 

 

Sekundärsökning av referenslistor gjordes också på relevanta artiklar för att hitta 

ytterligare artiklar som passade till syftet (Östlundh 2012, 75). 

Urval 

 

En litteraturstudie ska enligt Rosen (2012, 431) ha tydliga inklusionskriterier, vara 

transparant och ha höga krav på kvaliteten i urval av artiklar. Denna litteraturstudie 

inkluderade relevanta, kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Ett krav var att de skulle 

vara peer reviewed, vilket innebär att de var granskade av akademiskt sakkunniga 

(Olsson & Sörensen 2011, 72). För att få fram aktuell forskning inkluderades endast 

artiklar som var skrivna inom en tioårsperiod. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska, då författarna inte behärskar andra språk (jmf. Östlundh 

2012, 67). Artiklar som avhandlar patienters upplevelser inkluderades. Både män och 

kvinnor omfattades. Studien inkluderade endast artiklar som rörde patienter med 

öppna tarmstomier. 

 

Artikelsökning skedde i fyra steg, se tabell 1, bilaga 1 Söktabell. Titlar och ämnesord 

lästes på de artiklar som sökts fram via databaserna. På de artiklar som hade titlar 

och ämnesord relevanta till syftet, lästes abstrakten. Om abstrakten ansågs motsvara 

syftet, lästes artiklarna i fulltext. Ytterligare två artiklar hittades via 

sekundärsökningen. De artiklar som efter genomläsning fortfarande föreföll svara på 

syftet genomgick kvalitetsgranskning. 12 artiklar blev utvalda till att genomgå 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning gjordes med ett protokoll baserat på Olsson 

& Sörensen (2011, 285). För aktuell granskningstabell, se bilaga 2. Båda författarna 

gjorde kvalitetsgranskningarna oberoende av varandra, för att sedan jämföra och 

diskutera vad de kommit fram till (jmf. Willman et al. 2016, 91). Utifrån hur väl 

artiklarna svarat på kriterierna i granskningsprotokollet har de bedömts ha låg, 

medel eller hög kvalitet. Endast artiklar med medel eller hög kvalitet har använts i 

resultatet. Sammanlagt bedömdes 10 artiklar ha medel- hög kvalitet och motsvara 
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syftet och gick därmed vidare till det slutliga urvalet. Se artikelöversikt, tabell 2, 

bilaga 3. 

Analys 

 

Analysen genomfördes med inspiration av Fribergs (2012, 140-142) tre steg för hur 

en litteraturöversikt kan göras. Enligt dessa steg läses artiklarna först igenom, 

likheter och skillnader identifieras och slutligen görs en sammanställning av dessa. 

Författarna läste igenom de artiklar som valts ut till studien flera gånger, detta för att 

erhålla en god förståelse för innehållet. Artiklarna lästes både enskilt och 

diskuterades tillsammans. Författarna sökte efter både likheter och skillnader under 

läsningen och diskuterade sedan sinsemellan vilka mönster de funnit. De utvalda 

artiklarna jämfördes med varandra. Därefter utfördes en beskrivande 

sammanställning genom att den del av artiklarnas resultatinnehåll som fanns svara 

på syftet, färgkodades och sorterades under olika kategorier. Delar med liknande 

teman redovisades under de olika kategorierna. Tre huvudkategorier och 13 

subkategorier hittades. Kategorierna kontrollerades ännu en gång mot innehållet i 

artiklarna, för att säkerställa att de tolkats rätt och riktigt. Resultat presenterades 

sedan under lämpliga rubriker. 

Forskningsetik 

 

Endast artiklar som genomgått granskning av en etisk kommitté har använts. Om det 

inte framgått i artikeln om den är etiskt granskad har författarna undersökt 

tidskriftens hemsida för att se om det funnits sådana krav för publicering. De artiklar 

som svarat på syftet har sedan använts, även om de motsagt varandra eller 

författarnas åsikter vilket Forsberg & Wengström (2015, 69-70) rekommenderar. 

Anledningen till att endast etiskt granskade artiklar använts är för att författarna 

velat använda forskning som har värnat om studiedeltagarnas välbefinnande och 

rättigheter (jmf. Kjellström 2012, 70-71). Eftersom litteraturstudien är baserad på 

publicerade artiklar som genomgått etisk granskning, sökte författarna inte etiskt 

godkännande. 
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Resultat 

 
Vid analys av de tio valda artiklarna framkom tre huvudkategorier: Att känna sig 

annorlunda, Begränsningar i vardagen och Ett bra fungerande liv. Dessa 

huvudkategorier innehåller fyra, fem och fyra subkategorier, se Tabell 3. 

 

 

Tabell 3: 

Huvudkategorier Subkategorier 

 

 

Att känna sig annorlunda 

En förändrad kropp och försämrad självbild 

Att vilja dölja 

Att inte acceptera och kontrollproblem 

Oro samt känslor av skam och orenhet 

 

Begränsningar i vardagen 

Sexualitet- och relationsproblem 

Sociala och ekonomiska problem 

Informationsbrist, materialproblem och 

dåligt anpassade toaletter 

Ständig planering 

Förändrat kostintag 

 

Ett bra fungerande liv 

Anpassning och acceptans 

Anhörigas betydelse 

Arbete och utbildning 

Ökad livskvalitet och nya möjligheter 

 

Att känna sig annorlunda 
 

Litteraturstudien visade på personer med stomi kände sig annorlunda. En förändrad 

kropp och försämrad självbild var något deltagarna upplevde. Stomin var något de 

ville dölja och inte acceptera, den gav även kontrollproblem. Stomin kunde ge upphov 

till oro samt känslor av skam och orenhet.  
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En förändrad kropp och försämrad självbild 
 
Att för första gången se sin stomi efter operationen var något som upplevdes som en 

chock. Upprörda känslor och negativa reaktioner på den förändrade kroppen var 

vanliga (Sinclair, 2009). Deltagarna beskrev en känsla av främlingskap när de såg sin 

nya stomi (Andersson, Engström & Söderberg, 2010). Den förändrade kropp som 

stomin medförde, gjorde att deltagarna beskrev att de upplevde sig annorlunda 

jämfört med sina vänner (Savard & Woodgate, 2009). Att acceptera och anpassa sig 

till sin förändrade kropp var förenat med stora svårigheter (Manderson, 2005; 

Savard & Woodgate, 2009). Anpassningen till den förändrade kroppen kunde vara så 

smärtsam att det fanns tillfällen då deltagarna önskat att de inte genomgått 

operationen (Savard & Woodgate, 2009). 

 

Den förändrade kroppen gjorde att en kvinna bestämde sig för att avstå från alla 

typer av kontakter som skulle kunna leda till intimitet. På så sätt skulle hon slippa 

oroa sig över hur en potentiell partner skulle känna inför hennes förändrade kropp 

(Ramirez, McMullen, Grant, Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2009).  

 

Det blev också svårt för deltagarna att fortsätta träna på det sätt som de gjort förut 

(Honkala & Berterö, 2009). Vissa rörelser var svåra att utföra med stomipåsen på 

magen (Sun, Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, Hornbrook, Herrinton, Baldwin & 

Krouse, 2013) bland annat beskrev de svårigheter med att lyfta föremål (Dabirian, 

Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 2010) . En deltagare fick sluta spela golf, eftersom 

stomin var i vägen vid svingen med klubban (Sun et al., 2013).  

 

Självbilden påverkades negativt av den förändrade kropp som stomin medförde 

(Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013, Honkala & Berterö, 2009). 

Kvinnorna beskrev upplevelser av att deras värde som kvinnor, partners och 

mammor minskat efter stomioperationen (Honkala & Berterö, 2009). Avföringen 

som kom ut genom ett hål i magen passade inte in på den bild de hade av hur kvinnor 

skulle se ut, vilket innefattade att vara fräsch och attraktiv (Ramirez et al., 2009).  

Att vilja dölja 
 
Många beskrev att de ville dölja sin stomi. De upplevde oro för att stomin skulle 

avslöjas om någon råkade gå in i dem och känna den, se den genom kläderna eller 
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känna lukten av den (Danielsen et al., 2013). En annan orsak till att vilja dölja stomin 

var att undvika uppenbara konfrontationer (Manderson, 2005). Att försöka dölja 

stomin var något som begränsade dem i det dagliga livet (Danielsen et al., 2013). 

 

De flesta deltagare ville dölja att de hade en stomi. Det hände att påsen fylldes med 

luft och därmed riskerade att syns genom kläderna. Det blev viktigt för dem att 

gömma den under stora kläder, eftersom de inte ville att andra skulle se den och 

betrakta dem som annorlunda. Att gömma stomin var också ett sätt att dölja sin 

sjukdom (Savard & Woodgates, 2009). 

 

Många deltagare upplevde att de behövde göra förändringar i sin klädstil efter 

stomioperationen (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 

2009; Savard & Woodgate, 2009; Sinclair, 2009; Sun et al., 2013). Den ändrade 

klädstilen handlade förutom om att få plats med stomin också om att dölja den under 

stora och löst åtsittande plagg (Danielsen et al., 2013; Grant, McMullen, Altschuler, 

Mohler, Hormbrook, Herrinton, Wendel, Baldwin & Krouse, 2011; Honkala & 

Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). I syfte att dölja stomin beskrev vissa 

deltagare att de inte längre ville bära de fina och moderna kläder de var vana vid 

(Honkala & Berterö, 2009). 

 

Badkläder var något som skapade ett dilemma för många deltagare (Danielsen et al., 

2013; Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). Deltagarna ville inte visa 

sig i badkläder, eftersom det medförde risk att stomin skulle synas (Honkala & 

Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). Vilken typ av badkläder de använde 

kunde också behöva modifieras, en deltagare beskrev hur hon trots att hon tyckte att 

hon var för ung för att använda baddräkt, nu kände sig tvungen att göra det 

(Danielsen et al., 2013). 

 

Flera deltagare beskrev att de inte ville visa stomin för familjemedlemmarna. 

Anhöriga hade reagerat negativt då de försökt visa sin stomi och de hade även visat 

bristande förståelse för hur det var att leva med stomi (Sun et al. 2013). 

 

I samband med sexuella aktiviteter kunde det kännas angeläget att dölja stomin. Det 

handlade både om att minska risken för olyckor som läckage och att slippa se den. Att 
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dölja stomin gjordes inte bara för partnerns skull. Flera deltagare beskrev att de 

själva inte ville se stomin i samband med sexuella aktiviteter (Ramirez et al., 2009). 

En deltagare bar alltid nattlinne för att dölja sig under sexuella aktiviteter 

(Manderson, 2005). 

Att inte acceptera och kontrollproblem 
 
Vissa deltagare såg inte stomin som en del av kroppen, utan som ett objekt. Vissa 

kallade den för dess medicinska namn, andra för “han” eller ”saken”. Ingen kallade 

den för ”min” (Sinclair, 2009), några gav den smeknamn (Sun et al., 2013). Stomin 

väckte olika känslor hos deltagarna. Alla uppgav dock att de önskade att de inte hade 

stomin och en gick så långt som till att den hatade den (Sinclair, 2009). 

 

Den förlorade kontrollen över tarmen, med anledning av stomin, gjorde att 

deltagarna upplevde begränsningar i olika aktiviteter och i det dagliga livet, både 

fysiskt och socialt (Dabirian et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Grant et al., 2011; 

Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009; Sinclair, 2009; Sun et al., 

2013). I Manderson (2005) beskrev flera deltagare hur de i och med kontrollförlusten 

över tarmen och behovet av andras assistans medförde att de kände sig som barn.  

 

Att försöka kontrollera stomiflödet för att hindra pinsamma olyckor var något som 

upplevdes tröttande (Sun et al., 2013). Många deltagarna hade gjort det till en vana 

att stryka med handen över magen i ett försök att kontrollera hur mycket innehåll det 

var i påsen (Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013).  

Oro samt känslor av skam och orenhet 
 
Problem med gaser, ljud och lukter från stomin var vanligt och en källa till oro och 

ängslan (Andersson et al., 2010; Dabirian et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Grant et 

al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Sun et al., 2013). I det sociala 

livet fanns en oro och rädsla som kretsade kring att råka ut för påsläckage offentligt 

(Sinclair, 2009). Oron för läckage och lukt var något som också gjorde det svårt för 

deltagarna att åka buss och att delta i sociala aktiviteter som bio, teater eller shoppa 

(Honkala & Berterö, 2009).  
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Deltagarna i Andersson et al. (2010) beskrev en ständig oro över odörer. Om de 

kände en lukt av avföring trodde de direkt att den berodde på dem. Eftersom alla 

hade upplevt episoder av läckage, var detta en stark källa till oro. Odörproblem kunde 

vara konstanta, deltagare fick tömma och rengöra stomin flera gånger per dag för att 

hålla borta lukter (Sun et al., 2013).  

 

Stomin innebar också aspekter av stigmatisering och stomin betraktades som ett 

tabu. Deltagarna var till exempel mer villiga till att prata öppet om sina 

underliggande sjukdomar än om stomin (Danielsen et al., 2013). Deltagarna i 

Dabirian et al. (2010) var alla muslimer och en av dem uttryckte att han inte kände 

sig värdig att delta i bönegruppen längre, eftersom han oroade sig över sin renhet. 

 

Begränsningar i vardagen 
 

Litteraturstudien visade på sexualitet-och relationsproblem hos deltagarna. 

Begränsningarna som stomin medförde sociala och ekonomiska problem. 

Informationsbrist, materialproblem och dåligt anpassade toaletter samt att ständigt 

planera och förändra sitt kostintag var andra begränsnigarna som stomin medförde.  

Sexualitet- och relationsproblem  

 
I sexuella situationer upplevde deltagarna oro för att stomin skulle kännas, ge ifrån 

sig ljud eller lukter eller att påsen skulle ramla av (Honkala & Berterö, 2009; 

Manderson, 2005). En deltagare beskrev hur det blev svårt att ge sig hän, när hon 

måste oroa sig över hur påsen satt eller om den gav ljud ifrån sig (Manderson, 2005).  

 

Att stomin påverkade sexualiteten var en vanlig erfarenhet hos deltagarna (Dabirian 

et al., 2010; Grant et al., 2011; Manderson, 2005; Honkala & Berterö, 2009; Ramirez 

et al., 2010; Savard & Woodgate, 2009; Sinclair 2009). En deltagare upplevde att 

stomipåsen som hängde från hennes mage gjorde att hon kände sig mindre attraktiv, 

vilket hindrade henne från att återuppta sitt samliv (Ramirez et al., 2009). Några 

deltagare uttryckte att de kände att de måste vara rena och fräscha samt ha en tom 

och ren stomipåse vid sexuella aktiviteter (Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 
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2009). I Savard och Woodgate (2009) beskrev deltagare genans i samband med 

intimitet.  

 

Stomin gjorde även att intima situationer krävde noggrann planering utan utrymme 

för spontanitet (Honkala & Berterö, 2009). I Ramirez et al. (2010) uppgav deltagarna 

att sexuella aktiviteter, efter stomioperationen, hade minskat och få deltagare var 

bekväma med att visa sig nakna med stomin och påsen (Honkala & Berterö, 2009). 

De deltagare som var gifta vittnade om sexuella problem, speciellt tidigt efter 

stomioperationen (Dabirian et al., 2010).  

 

Vissa deltagarna upplevde att deras partners hade svårt att känna sexuell attraktion 

till dem, att åsynen, ljuden, lukterna och eventuell kontakt med stomin eller 

innehållet störde (Manderson, 2005). En deltagare uttryckte att hon gärna skulle vilja 

ha en sexpartner men tyckte att hennes lukt gjorde henne icke åtråvärd (Ramirez et 

al., 2009).  

 

En man skiljde sig eftersom hans fru inte klarade av att titta på honom med 

stomipåsen på (Manderson, 2005). En annan deltagare inledde ett förhållande 

många år efter stomioperationen. När hon och hennes nye partner skulle vara intima 

första gången skrämde hennes partners reaktion henne. Efter den händelsen ville hon 

inte vara intim med någon man igen (Grant et al., 2011).  

Sociala och ekonomiska problem  
 
Att hantera odören från stomin var ett problem i sociala situationer. En deltagare 

berättade att han brukade gå ut i friska luften för att byta stomimaterialet för att 

undvika att lukten fastnade i väggarna hos de personer som han besökte (Honkala & 

Berterö, 2009). 

 

Att behöva skölja ur påsen kunde var något som upplevdes som utmanande. Detta 

gjorde att deltagarna kände sig som en social börda (Manderson, 2005). Vissa undvek 

sociala sammanhang av rädsla för att stomin skulle släppa ut gaser (Dabirian et al, 

2010). I familjen kändes det som att de övriga familjemedlemmarna alltid måste 

anpassa sig till dem (Honkala & Berterö, 2009).  
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Ekonomiska bekymmer diskuterades bland deltagare i Grant et al. (2011). Stomin var 

ett hinder vad gällde arbetet på grund av att det kunde bli svårt att hålla vanliga 

arbetstider och att det blev ett ökat antal sjukskrivningsdagar. En av deltagarna i 

Dabirian et al. (2010)  var noga med sin diet för att inte behöva använda för många 

påsar, då dessa kostade pengar. 

 

Flera deltagarna hade tvingats lämna sina arbeten efter sjukdomen och 

stomioperationen. Deras ekonomi hade blivit än mer ansträngd i och med att de var 

tvungna att köpa påsar och handskar (Dabirian et al., 2010).  

 

Informationsbrist, materialproblem och dåligt anpassade toaletter 
 
Något som deltagarna upplevde försvårade anpassningen till att leva med stomi, var 

bristen på information. De tyckte att de inte fick tillräckligt med information av 

sjukvården och sökte sig därför till andra informationskällor. De sökte på internet, 

ringde själva materialtillverkare och engagerade sig på internetforum (Sinclair, 

2009). 

 

Hudskyddsplattor som satt löst och påsar som läckte var källor till genans och ångest, 

speciellt när dessa problem uppstod i sociala sammanhang. I värme hände det att 

påstätningen släppte och limmet smälte (Sun et al., 2013). Det kunde också vara svårt 

att klippa till påsöppningen så att den satt exakt över stomin (Sun et al., 2013).  

 

Offentliga toaletter och deras design var en annan källa till bekymmer. Toalettbås 

kunde vara utformade på ett sådant sätt att det blev svårt att rengöra stomipåsen, till 

exempel om tvättstället befann sig utanför toalettbåset. Toaletterna kunde vara för 

låga. Bristande tillgänglighet av toalettpapper var också något som kunde orsaka 

problem (Sun et al., 2013). 

Ständig planering 
 
Stomin var ett inslag i deltagarnas vardag som krävde ständig planering och hänsyn. 

Detta innebar att deras liv dels blev mer rutinstyrda, men samtidigt krävde mer 

flexiblitet av dem, i form av att finna lösningar i oväntade situationer (Honkala & 

Berterö, 2009). Planeringen kunde innebära att de måste vara noga med att packa 
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med sig tillräckligt med stomimaterial samt pads och klädombyten (Manderson, 

2005; Sun et al., 2013). Deltagarna beskrev att de alltid hade med sig extra material 

om de skulle behöva byta påse (Andersson et al., 2010). 

 

Ett stort problem uppgavs vara att planera för extramaterial (Grant et al., 2011). Att 

åka på semester eller bo hos vänner ett par dagar krävde mer planering än vanligt. De 

måste räkna ut hur mycket stomimaterial de behövde och ta reda på hur de skulle få 

tag på mer om det uppstod behov (Honkala & Berterö, 2009).  

Förändrat kostintag 
 
Dieten var något som kunde kräva flera olika justeringar. Det kunde handla om att 

utesluta vissa typer av mat, ofta feta eller kryddiga rätter, som orsakade gaser eller 

hade en för snabb passage genom mag- och tarmkanalen (Grant et al., 2011). Vilken 

mat som fungerade bra var något som varje deltagare måste komma underfund med 

själv. Denna inlärningsprocess gjordes bäst genom att testa sig fram (Grant et al., 

2011; Sun et al., 2013). Några deltagare åt bara på tider som fick tarmen att endast 

tömma sig under natten, detta för att slippa påsbyten på arbetet (Andersson et al., 

2010). Andra metoder som beskrevs var att äta frekventa, små mål och försöka tugga 

maten ordentligare (Sun et al., 2013). Mattiderna och portionernas storlek var också 

något som kunde behöva anpassas för att kontrollera flödet i stomin. Många beskrev 

hur de inför resor och sociala sammankomster valde att äta mycket lite eller inte alls, 

för att undvika att gasbildning (Andersson et al., 2010; Sun et al., 2013). 

 

Gaser, ljud, lukter och läckage beskrevs som starkt relaterade till matintag. Speciellt 

jobbigt var dessa när de uppstod i offentliga sammanhang, till exempel vid måltider 

på restaurang. Ingenting kunde helt hindra dessa problem, men en del hade 

strategier när det skedde, till exempel tända tändstickor för att få bort ovälkomna 

lukter (Sun et al., 2013). 

 

De två främsta utmaningarna i anpassningsprocessen till det förändrade liv stomin 

medförde, beskrevs vara att hitta en diet som fungerade bra och att få ordning på 

flödet i stomin (Honkala & Berterö, 2009). 
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Ett bra fungerande liv 
 
 
I litteraturstudien framkom att anpassning och acceptans, anhörigas betydelse och 

arbete och utbildning bidrog till ett bra fungerande liv. Stomin kunde även innebära 

ökad livskvalitet och nya möjligheter. 

Anpassning och acceptans 
 
Många deltagarna såg stomin som en möjlighet att överleva, vilket gjorde att de hade 

lättare att acceptera den (Honkala & Berterö, 2009). Tid ansågs vara den viktigaste 

faktorn i anpassningen till ett liv med stomi (Sinclair, 2009). Efter en tid hade 

deltagarna nått till en punkt då de accepterade både stomin och det förändrade liv 

den medförde. Tiden det tog att acceptera stomin kunde dock variera (Honkala & 

Berterö, 2009). Även hur stomioperationen hade gått till inverkade på hur lång tid 

det tog att acceptera stomin. De som själva fått delta i beslutet om operationen och de 

som fått möjlighet att mentalt förbereda sig, kunde snabbare förlika sig med stomin 

jämfört med de som inte själva deltagit i beslutsprocessen eller stomiopererats akut 

(Sinclair, 2009). 

 

Något som förenklade anpassningen till livet efter stominläggningen var att prata 

med andra som genomgått samma sak (Sinclair, 2009). Att delta i patientgrupper var 

ett sätt att träffa andra i samma situation och lära sig hantera livet med stomin 

(Andersson et al., 2010; Dabirian et al., 2010). En deltagare beskrev hur hon kom 

över sina känslor av oro och skam i sin relation efter att ha pratat med andra i 

liknande situation (Dabirian et al., 2010). 

 

Att anpassa sig till livet med stomi och att hantera den nya situationen upplevdes, 

med tiden, fungera bra. Stomin var något deltagarna ansåg att de måste lära sig leva 

med (Andersson et al., 2010). Livet med stomin beskrevs som normalt. Deltagarna 

strävade efter att kunna leva ett vanligt liv på samma sätt som när de var friska. 

(Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009). En viktig copingstrategi som 

nämndes var humor (Grant et al., 2011). 
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Anhörigas betydelse 
 
Deltagarna menade att familj och vänners stöd var viktigt för dem (Andersson et al., 

2010; Grant et al., 2011; Manderson, 2005). De beskrev hur de hemma och 

tillsammans med närstående vågade slappna av och äta vad de kände för, utan att bry 

sig om de eventuella ljud eller gaser deras stomier gav ifrån sig (Andersson et al., 

2010). 

 

Många av deltagarna kunde visa sin stomi och påse för sina familjemedlemmar. De 

tyckte det var särskilt lätt att visa den för yngre barn. Ofta kände de en viss nervositet 

innan men efteråt var de glada att ha visat stomin och påsen (Manderson, 2005; Sun 

et al., 2013). I Sun et al. (2013) beskrev några deltagare att de upplevde att deras 

syskonbarn och barnbarn var intresserade och nyfikna på deras stomier utan att vara 

dömande. 

 

Många upplevde också en trygghet i att deras anhöriga hade kunskap om 

stomiskötsel (Danielsen et al., 2013; Sinclair, 2009). 

Arbete och utbildning 
 
Nästan alla deltagare i Sinclair (2009) hade återupptagit de karriärer och 

utbildningar som de haft innan stomioperationen. Påsar som lossnade och läckte 

under arbetstid var något de upplevt, några av deltagarna hade fått åka hem från 

jobbet för att byta material och kläder efter läckage. 

 

Att gå tillbaka till arbetet var något som deltagarna i Andersson et al. (2010) tyckte 

kändes bra, de hade innan informerat sina kollegor om operationen och stomin. De 

hade funderat kring toalettbesöken på arbetstid men när de väl började arbeta 

upplevde de det inte som ett problem. En deltagare gick hem under lunchrasten för 

att byta påse, en annan hade eget badrum på arbetsplatsen där det fanns ett skåp för 

att förvara extramaterial och kläder.  

Ökad livskvalitet och nya möjligheter 
 
Allt eftersom kunde deltagarna uttrycka tacksamhet för stomin och uppleva att livet 

hade blivit bättre efter stomioperationen (Honkala & Berterö, 2009). Vissa beskrev 

att de fått ökad livskvalitet och kände sig fysiskt starkare jämfört med före 
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operationen (Manderson (2005). Stomin var något som bidrog till känslor av hälsa 

och frihet, då den hade tagit bort de smärtsymtom som den bakomliggande 

sjukdomen gav och reducerat vissa orosmoment som den medfört. Deltagarna kände 

sig mindre begränsade och måste inte alltid oroa sig över möjligheten att få tag på en 

toalett på samma sätt som tidigare (Savard & Woodgate, 2009). 

 

Sexuella problem löste sig gradvis. En god hjälp var att delta i patientföreningens 

diskussionsgrupper (Dabirian et al., 2010). En av deltagarna i Sinclair (2009) såg nya 

möjligheter att åter börja dejta snart efter operationen, eftersom det kändes möjligt 

när symtomen på den bakomliggande sjukdomen var borta. 

 

Diskussion 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med en 

stomi. Resultatet visar på följande huvudkategorier och subkategorier: Att känna sig 

annorlunda (En förändrad kropp och försämrad självbild, Att vilja dölja, Att inte 

acceptera och kontrollproblem, Oro samt känslor av skam och orenhet), 

Begränsningar i vardagen (Intimitets- och relationsproblem, Sociala och 

ekonomiska problem, Informationsbrist, material och dåligt anpassade toaletter, 

Ständig planering, Förändrat kostintag) och Ett bra fungerande liv (Anpassning och 

acceptans, Anhörigas betydelse, Arbete och utbildning, Ökad livskvalitet och nya 

möjligheter). Det som framkom i resultatet har diskuterats och jämförts med annan 

forskning samt med teorier inom omvårdnad: Umeå-modellen för omvårdnad (2015) 

och Erikssons Den lidande människan (1994).  

Resultatdiskussion 
 

I litteraturstudiens resultat framkommer upplevelser av att känna sig annorlunda. Ett 

exempel är kvinnors upplevelser av att deras värde som kvinnor minskat och hur de 

ansåg att stomin inte passade in på deras bild av kvinnor som fräscha och attraktiva. I 

likhet med kvinnorna i litteraturstudiens upplevelser av förminskad kvinnlighet, så 

redogjorde männen i Dázio, Sonobe & Zago (2009) för hur deras känsla av manlighet 

blivit förminskad efter att de fått en stomi. De beskrev hur deras bild av den manliga 
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kroppen som något stark och flexibelt utmanades. Detta tyder på att könsrollen och 

självbilden är något som kan påverkas hos både män och kvinnor med stomi. 

 

I litteraturstudien beskrivs hur stomin inte betraktades som en del av kroppen, utan 

sågs som ett objekt och tilldelades smeknamn. Modellen för omvårdnad (2015) 

beskriver hur människor för att hålla fast vid sin identitet ibland måste distansera sig 

ifrån kroppen, då denna innebär svårigheter för dem. Objektifierande av stomin är ett 

sätt att skapa distans till den och de känslor stomin medför. I kontrast till 

litteraturstudiens resultat beskriver Wilde & Cameron (2003) hur kateterbärare såg 

sin kateter som en del av kroppen, som något som införlivats i deras person. Det visar 

på skillnader mellan hur personer med stomi och personer med kateter uppfattar 

sina förändrade kroppar. En anledning till detta är att avföring och tarmfunktioner är 

mer tabubelagt än urin och blåsfunktioner i samhället och mindre accepterat att 

prata öppet om. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha detta i åtanke vid 

omvårdnad av personer med stomi. I litteraturstudien uttrycks också hur stomin 

betraktades som ett tabu av deltagarna.  

 

Eriksson (1994, 84) beskriver hur en sjukdom eller behandling kan ge upphov till 

känslor av förnedring och skam. De kan ha sitt ursprung i patientens egna attityder 

och värderingar, men också uppkomma i bemötandet från vårdpersonalen eller 

samhället i stort (Eriksson 1994, 84). Stomiskötseln kan inge en känsla av genans och 

betraktas som en privat rutin av patienten, men för sjuksköterskan innebära en 

vanlig arbetsuppgift som utförs rutinmässigt. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att stomin kan ge upphov till dessa känslor hos patienten och hanterar 

omvårdnaden med lyhördhet och respekt för patientens integritet. Personcentrerad 

vård kan hjälpa sjuksköterskan att förstå den betydelse kroppen har för patienten och 

utifrån detta anpassa omvårdnaden (Modell för omvårdnad, 2015). 

 

Litteraturstudien visar att gaser, ljud och lukter från stomin samt en oro för att de 

skulle uppstå i sociala sammahang eller vid olämpliga tillfällen, var vanliga problem. 

I Weinberg & Williams (2005) avhandlas de sociala aspekter som rör avföring och 

gaser i en studie med personer utan stomi. I denna studie beskrevs hur oförmåga att 

kontrollera tarmen kunde skapa genans och skada deltagarnas självbild, då det fanns 

en social förväntan att denna funktion skulle kontrolleras. Avföringen var något de 



19 
 

ville skapa distans till, oftast genom att snabbt spola ner den i toaletten. Även gaser 

som avgav ljud och lukt var något deltagarna ville distansera sig från. För personer 

med stomi är det svårt att skapa denna distans till sin avföring, då stomipåsen samlar 

upp avföringen på buken och den går att både känna på och är synlig på kroppen. 

Flödet i stomin är mer eller mindre kontinuerligt och inte reglerbart genom 

viljestyrda muskelfunktioner. På samma sätt är gasutsläppet inte heller 

kontrollerbart. Denna ständiga närhet till stomin och dess funktioner kan vara en 

orsak till de skamfyllda känslor inför stomin som deltagarna i litteraturstudien hyser. 

Weinberg & Williams (2005) beskriver att ju mindre distansen mellan personen och 

avföringen var, desto större upplevdes stigmat och förminskandet av självbilden. 

 

Litteraturstudien visar att personer med stomi upplevde begränsningar när det gällde 

sexualitet och relationer. Begränsningarna rörde många olika områden, bland annat 

känslan av att vara oren, oattraktiv, rädslan för lukter och ljud, rädsla för partnerns 

reaktioner, att våga ge sig hän och släppa kontrollen och minskad spontanitet i och 

med behovet av att planera kring stomin. Sexualitet är ett vitt begrepp som enligt 

WHO (2006) definieras som en väsentlig del av att vara människa och ett 

grundbehov som innefattar bland annat sex, intimitet, erotik, njutning, könsidentitet, 

könsroller och sexuell läggning. Sexualitet kan upplevas och uttryckas på olika sätt, 

både genom fantasier, begär, tankar och genom praktik och relationer. Olika aspekter 

som påverkar sexualitet kan vara biologiska, sociala, kulturella och psykologiska. 

Enligt Modellen för omvårdnad (2015) har sjuksköterskan ansvar över omvårdnaden, 

vilket innebär bland annat att tillgodose grundbehoven. Författarna anser att det är 

viktigt att som sjuksköterska inte glömma bort att sexualitet är ett grundbehov. 

Eftersom sexualiteten kan påverkas av att leva med en stomi, bör sjuksköterskan ha 

kunskap om och våga lyfta samtal om sexualitet med stomipatienter. Enligt Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand (2000, 142-143) är samtal om sexualitet en viktig del 

av sjuksköterskans arbete, men något som många sjuksköterskor drar sig för av olika 

anledningar. Sexualitet/reproduktion är ett sökord i VIPS-modellen som sällan 

dokumenteras. I Saunamäki & Engström (2014) avhandlas sjuksköterskors 

erfarenheter av att prata om sexualitet med patienter. Alla menade att det var ett 

känsligt ämne, som upplevdes tabubelagt och privat. Sjuksköterskorna i studien 

beskrev att de själva kände sig obekväma med ämnet, men också att de var rädda för 
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att göra sin patienter obekväma, vilket gjorde att de drog sig för att prata om 

sexualitet med dem. 

 

Flera artiklar i litteraturstudien visar på hur betydelsefullt anhörigas stöd upplevdes 

och att det kunde innebära trygghet när också de hade kunskap om hur stomin 

sköttes. Detta är i likhet med Altschuler et al. (2009) som beskriver hur majoriteten 

av deltagarna efter en stomioperation menade att deras partners stöd varit centralt 

för deras psykosociala anpassning till stomin. I Modellen för omvårdnad (2015) 

betonas närståendes betydelse och att deras delaktighet i omvårdnaden bör 

uppmuntras. Anhöriga kan ses som en förlängning av patienten och en resurs, men 

sjuksköterskan bör samtidigt ta i beaktning att de också är i behov av stöd. Utifrån 

detta är det viktigt att inte glömma bort de anhöriga vad gäller information och 

utbildning runt stomivård, då de kan ses som en stor resurs för patienten.   

 

Litteraturstudien visar att stomin även kunde innebära en positiv förändring. Den 

kunde göra livet bättre, minska smärta och bidra till känslor av hälsa. Att anpassa sig 

till livet med stomi beskrivs i litteraturstudien som en process över tid. Det finns 

alltid en bakomliggande sjukdom som orsak till stomin och stomin kan på så sätt 

innebära ett alternativ till smärtsamma symtom eller döden. Att acceptera sin stomi 

och den förändring den innebär av livet, kan beskrivas som en försoning. Eriksson 

(1994, 55) menar att försoning kan innebära att finna ett nytt liv. I detta nya liv ingår 

“det onda” som en del av det nya, meningsfulla livet. Lidandet som upplevts kan på så 

sätt få en mening. På så sätt kan stomin och ”det onda” den innebär upplevas som 

meningsfullt. En persons hälsa påverkas av hur denne upplever sin situation enligt 

Modellen för omvårdnad (2015). I och med det kan en person vara sjuk men ha hälsa, 

likaså vara frisk och känna ohälsa. Det är viktigt att ge utrymme och möjlighet att 

sörja och anpassa sig till den förlorade kroppsfunktionen och den förändrade 

kroppen utan att förringa personens upplevelser av ohälsa (jmf. Eriksson 1994, 54). 

Sjuksköterskan kan hjälpa personer med stomi att uppleva hälsa genom att ge tid för 

sorg samt att hjälpa dem att se de hälsobringande faktorer som stomin medför och på 

så sätt se stomin som en väg till ett nytt, bättre liv. 
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Metoddiskussion 
 

Kvalitativ ansats användes för att besvara syftet, vilket är en relevant design då det 

inom omvårdnad är viktigt att belysa hur patienter upplever sin situation (Willman 

2016, 52). Alla artiklar i litteraturstudien har intervjuer eller fokusgrupper som 

metod, vilket är olika kvalitativa insamlingsmetoder för att uppnå kunskap om 

personers känslor och upplevelser (Forsberg & Wengström 2015, 131-133). En 

kvanitativ ansats hade kunnat ge ett bredare resultat med möjlighet att rangordna 

variabler, men saknat det djup som en kvalitativ ansats ger (jmf. Olsson & Sörensen 

2011). Genom den kvalitativa ansats författarna valde, besvarades författarnas syfte. 

 

Två databaser användes till artikelsökningarna, CINAHL och Pubmed, då dessa är 

breda databaser som täcker områdena omvårdnad och medicin (jmf. Willman 2016, 

72-73). CINAHL användes främst, då den är omvårdnadsinriktad. Sökningarna i 

Pubmed gav stora sökträffar och när författarna smalnade av sökningarna medförde 

de inte några nya artiklar som bedömdes relevanta till resultatet. Användandet av 

endast två databaser kan minska litteraturstudiens trovärdighet, då författarna inte 

kan garantera att ytterligare relevanta artiklar inte skulle ha funnits vid sökning i fler 

databaser. 

 

För att sökningarna skulle omfatta så mycket relevant litteratur som möjligt har 

booelska sökoperatorer OR och AND använts. NOT har inte använts eftersom 

författarna inte velat riskera att utesluta litteratur, utan att ha gjort en egen 

bedömning av den (jmf. Willman 2016, 66). Detta har medfört att antalet sökträffar 

har varit högt. Sökningarna i CINAHL skulle ha kunnat göras smalare, men 

författarna var rädda att missa artiklar då utbudet av kvalitativa artiklar redan var 

begränsat (jmf. Henricson 2012, 473). 

 

De olika sökordskombinationerna som användes vid sökningarna gav upphov till 

liknande fynd av artiklar. Inga nya artiklar som ansågs svara på syftet hittades efter 

att de genomförts, varav datamättnad ansågs ha uppnåtts (jmf. Forsberg & 

Wengström 2015, 129). I referenslistan på de artiklar som hittades, återfanns de 

artiklar som använts i resultatet. 
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Till en början var författarnas syfte att beskriva hur sexualiteten påverkades av en 

stomi. Vid litteratursökning hittades inte tillräckligt många kvalitativa artiklar inom 

ämnet, varefter syftet vidgades. Detta innebar att författarna fick mindre tid till 

litteratursökning, vilket kan ha påverkat antalet artiklar i resultatet (jmf. Henricson 

2012, 473). Det tidigare tänkta syftet kan ha påverkat författarnas syn och tolkning av 

artiklarna i resultatet. Författarnas har försökt förhålla sig objektiva trots tidigare 

förkunskaper rörande stomi, men tolkningen av resultatet kan omedvetet ha 

påverkats av dessa. 

 

Alla artiklar i resultatet var skrivna på engelska. Då engelska inte är författarnas 

förstaspråk är detta något som kan innebära att feltolkningar av artikelläsningen 

gjorts. För att försöka undvika sådana har författarna vid svårigheter rådgjort med 

varandra kring översättningar samt sökt i ordböcker. Att författarna endast har 

språkkunskaper i svenska och engelska kan ha medfört att relevanta artiklar föll bort 

ur resultatet, då det fanns artiklar på andra språk som hade abstrakt på engelska som 

passade syftet. 

 

Artiklarna som valdes ut till att ingå i resultatet har ett innehåll som antingen helt 

och hållet svarar på syftet eller till största del. Två av artiklarna fokuserar främst på 

sexuella erfarenheter relaterade till stomi. Författarna valde ändå att ta med dessa 

artiklar i litteraturstudien, då sexualitet uppkom som ett stort och problematiskt 

område i alla artiklar. De två artiklarna redogjorde också för väl beskrivna 

upplevelser. 

Forskningsetisk diskussion 

 

Endast etiskt granskade artiklar användes. Till grund för studiens etiska resonemang 

låg de grundläggande etiska principerna autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen att inte skada och rättviseprincipen. Forskningen i artiklarna som 

inkluderats i resultatet har tagit hänsyn till deltagarnas autonomi och 

självbestämmande, strävat efter att göra gott och inte utsätta någon för skada samt 

gjort ett urval av försökspersonerna utifrån en vetenskaplig grund (jmf. Olsson & 

Sörensen 2011, 83-84). Flera av resultatets artiklar förde etiska resonemang, men hos 

några artiklar hade det varit önskvärt med en mer utförlig etisk reflektion. 
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Enligt Codex (2016) är informerat samtycke något som ska ges vid forskning som 

involverar människor. Deltagandet ska vara fritt och ska kunna avbrytas när som 

helst. I litteraturstudien beskskrev sex av tio artiklar att de hade informerat samtycke 

från deltagarna. De fyra artiklar som inte hade det, bedömdes ändå ta hänsyn till 

deltagarnas självbestämmande, då deltagandet i studierna var frivilligt. 

 

Författarna har strävat efter att ta med allt i resultatet som motsvarar syftet och att 

vara objektiva i sina tolkningar, utan att låta sina egna åsikter och erfarenheter 

påverka. Även om de valda studierna har motsagt varandra har dessa inkluderats i 

resultatet (jmf Forsberg & Wengström 2015, 70).  

Konklusion 

 

Litteraturstudien visar att en stomi påverkar det dagliga livet på många plan. 

Anpassningen till det förändrade liv och den förändrade kropp som stomin medför 

tar tid och är individuell och sjuksköterskan kan ha en betydande roll för hur väl 

personer finner sig till rätta. Förståelse för personers situation när det kommer till 

hantering av stomin och upplevelser som läckage och lukt kan medföra, är viktigt för 

sjuksköterskan att ha i beaktning. De kan skapa genans och inkräkta på integriteten, 

då tarmfunktioner är något av det mest privata i en människas liv.   

 

Fler studier kring mäns upplevelser av att leva med stomi behövs, då det kvinnliga 

perspektivet dominerar i flera av de funna studierna. Sammantaget behövs fler 

studier överlag för att ytterligare öka förståelsen för personer med stomier. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell 

Datum 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 

(dubletter) 

 

Urval 2 

 

Urval 3 

 

Urval 4 

 

Urval 5 

2016-04-

08 

Cinahl Patient AND experience 

AND ostomy 

Engelska, peer reviewed, 

tio år gamla 

124 29 14 7 4 4 

2016-04-

08 

Cinahl Experience AND living 

AND ostomy OR 

coleostomy OR 

ileostomoy OR stoma 

Engelska, peer reviewed, 

tio år gamla 

47 

 

20 

(13) 

9 

(6) 

7 

(4) 

6 

(2) 

5 

(2) 

2016-04-

08 

Cinahl Living AND ostomy Engelska, peer reviewed, 

tio år gamla 

97 36 

(14) 

15 

(9) 

7 

(5) 

6 

(5) 

5 

(4) 

2016-04-

11 

Cinahl Body image AND 

ostomy OR coleostomy 

OR ileostomy OR stoma 

Engelska, peer reviewed, 

tio år gamla. Abstract 

available. 

60 15 

(7) 

5 

(3) 

3 

(2) 

3 

(2) 

3 

(2) 

2016-04-

11 

Pub med Experience AND living 

AND ostomy OR 

colostomy OR ileostomy 

OR stoma 

Engelska, tio år gamla. 

Full text. Human. 

43 5 

(2) 

(2) (2) (2) (1) 

2016-04-

11 

Pub med Body image AND 

ostomy OR coleostomy 

OR ileostomy OR stoma 

Engelska, tio år gamla. 

Full text. Human. 

98 8 

(4) 

4 

(3) 

4 

(3) 

(3) (3) 

 
 
Urval 1 = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte, Urval 2 = Abstrakt lästes, Urval 3 = Hel artikeln lästes, Urval 4 = 
Artiklarna kvalitetsgranskades, Urval 5 = Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultat.
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Datum 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 

(dubletter) 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval 5 

2016-04-

11 

Pub med Patient AND experience 

AND living AND ostomy 

or Stoma 

Engelska, tio år gamla. 

Full text. Human. 

33 5 

(2) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

 

(1) 

2016-04-

12 

sekundärs

ökning 

      2 1 

 

Urval 1 = Titel överensstämmer med litteraturstudiens syfte, Urval 2 = Abstrakt lästes, Urval 3 = Hel artikeln lästes, Urval 4 = 
Artiklarna kvalitetsgranskades, Urval 5 = Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultat.



 

Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsmall 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat = 
3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 

Metod 

    

Metodvalet adekvat 
till frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(Repeterbarhet 
möjlig) 
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Knapphändig 

 

Medel 
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Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 
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Låg 

 

Medel 
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Bortfall med 
betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/Ja  
Nej 

  

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställning 
besvarad 
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Resultatbeskrivning 
(redovisning, 
tabeller etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Tolkning av 
resultat (Citat, 
kod, teorier etc) 
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Diskussion 
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med resultat 
(Resultatets 
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Ogrundade 
slutsateser 
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Total poäng (Max 
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Grad I (Hög): 80 
% 

    

Grad II (Medel): 70 
% 

    

Grad III (Låg): 60 
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Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Andersson, G; 
Engström, Å; 
Söderberg, S; 
 
2010 
 
 
Sverige 

A chance to live: 
women´s 
experiences of living 
with a colostomy 
after rectal cancer 
surgery. 

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av att leva 
med stomi efter att ha 
genomgått 
ändtarmscancerkirurgi. 

5 kvinnor som haft 
ändtarmscancer, 
genomgått 
kolostomioperation 
och fortfarande 
arbetade, 
kontaktades av en 
sekreterare på 
sjukhuset. De var 60-
65 år. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 
kvinnorna med 
hjälp av 
intervjuguide. 
Tematisk 
innehållsanalys på 
de transkriberade 
intervjuerna.  

2 teman med subkategorier 
hittades: Osäkerhet inför 
livet. En bro till livet.  
 
Kvinnorna kände att livet 
blev begränsat av stomin. 
De var oroliga över att påsen 
skulle läcka och lukta, vilket 
gjorde att de kände sig 
osäkra i sociala 
sammanhang. Stomin 
beskrev ändå som något de 
anpassat sig till och som en 
chans att överleva. 

Medel. 
 
 
Etiskt 
godkänd. 
 
 
 

Dabirian, A; 
Yaghmaei, F; 
Rassouli, M; 
Tafreshi, M.Z 
 
2010 
 
Iran  
 

Quality of life in 
ostomy patients: a 
qualitive study.  

Att beskriva 
livskvaliteten och dess 
dimensioner hos 
patienter med stomier 
som är med i den 
iranska stomi-
föreningen. 

Strategiskt urval. 14 
personer, 6 kvinnor 
och 8 män blev 
utvalda efter att 
själva ha visat 
intresse att delta i 
studien. 
Inklusionskriterier var 
att de var mentalt 
och fysiskt kapabla 
att delta, att de haft 
stomi i minst sex 
månader, inte hade 
några andra 
sjukdomar samt inte 
hade någon 
familjemedlem som 
tidigare hade haft 
stomi. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer på plats 
som valdes av 
deltagarna. Datan 
analyserades med 
tematisk 
innehållsanalys. 

9 teman blev tydliga i 
intervjuerna: Fysiska 
problem. Psykiska problem. 
Sociala och familjerelationer. 
Ekonomiska svårigheter. 
Näringsmässiga problem. 
Fysisk aktivitet. Resor. 
Religiösa betänkligheter. 
Sexuell funktion. 
 
I studien framkom olika 
typer av problem under 
dessa teman. 
 

Medel. 
 
Etiskt 
godkänd. 
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Författare 
År 
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Danielsen, A.K; 
Soerensen, E.E; 
Burcharth, K; 
Rosenberg, J 
 
2013 
 
Danmark 

Learning to live with 
a permanent 
intestinal ostomy: 
Impact on everyday 
life and educational 
needs 

Att utforska en 
permanent stomis 
inflytande på 
patienters dagliga liv 
och få djupare insikt i 
deras behov av 
utbildning kring stomi.  

15 personer med 
permanenta stomier. 
Rekryterades av 
stomisköterskor som 
kontaktade patienter 
med förfrågan om de 
ville ha mer 
information om 
studien. Därefter fick 
de genomgå en kort 
screening och sedan 
ta ställning till 
deltagande. 

Kvalitativ metod. 
Hermenutiskt och 
fenemologiskt 
perspektiv. 
Intervjuer gjordes i 
fokusgrupper om 
3-8 deltagare. 
Innehållsanalys. 

De 2 huvudteman som 
framkom i fokusgrupperna 
var: Att vara annorlunda. Att 
träna på att leva ett liv med 
stomi.  

Medel. 
 
Etiskt 
godkänd. 
 
 

Grant, M; 
McMullen, C.K;  
Altschuler, A;  
Mohler, M.J;  
Hornbrook, M.C; 
Herrinton, L.J;  
Wendel, C.S;  
Baldwin, C.M; 
Krouse, R.S 
2011 
 
 
USA 

Gender differences 
in quality of life 
among long-term 
colorectal cancer 
survivors with 
ostomies 

Att beskriva hur 
könstillhörighet 
påverkar oro och 
anpassningsförmåga 
hos långtidsöverlevare 
av tjocktarmscancer 
med stomier 

33 deltagare med 
stomier efter 
tjocktarmscancer, 
indelade i 
fokusgrupper 
baserade på kön och 
HRQOL- poäng*. 
Utvalda från en 
tidigare kvantitativ 
studie av HRQOL- 
poäng på 282 
deltagare. Deltagarna 
var >18 år. 

Kvalitativ studie. 8 
fokusgrupper 
diskuterade 
utmaningarna i att 
leva med stomi 
enligt en 
diskussionguide 
med öppna frågor. 
Innehållsanalys 
gjordes sedan. 

4 huvudteman med 
subteman framkom: Fysisk 
domän. Psykologisk domän. 
Social domän. Sprituell 
domän. 

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 

Honkala, S; 
Berterö, C 
 
2009 
Sverige 

Living with 
ostomies: Women´s 
long term 
experiences. 

Att få fördjupad 
kunskap och förståelse 
av vad det innebär för 
kvinnor att leva med 
en stomi och hur det 
påverkar 
livssituationen. 
 

Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier 
var: deltagarna skulle 
vara kvinnor, >18 år, 
ha levt med stomi i > 
2 år, kunna förstå 
och tala svenska och 
var villiga att delta i 
en intervju.En 
stomiterapeut valde 
ut 17 deltagare  efter 
dessa kriterier, 
mellan 33 och 80 år. 
Medianålder 55 år. 

Kvalitativ metod. 
Deltagarna 
intervjuades 
angående sin deras 
livssituation och 
hur deras liv 
påverkades av 
stomin.  
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades 
utifrån ett 
fenomenologiskt 
pespektiv. 

3 teman återfanns i 
analyserna: Kroppsliga 
begränsningar. Jag, som en 
kvinna. Anpassning till det 
dagliga livet. Slutsatsen som 
framkom var: Försoning med 
ett förändrat liv.  

Hög 
 
Etiskt 
godkänd.  
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Författare 

År 
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Manderson, L 
 
2005 
 
Australien 

Boundary breaches: 
the body, sex and 
sexuality- after 
surgary. 

Att beskriva hur 
människor anpassar 
sig till att leva med en  
stomi och hanterar de 
kroppsliga 
begränsningar den 
medför och dess 
inverkan på 
sexualiteten. 

32 deltagare som 
svarat på annons i 
”Ostomy Journal.” 
Alla deltagare var 
australienare eller 
immigranter som 
talade språket. 11 
stycken var män,  21 
stycken var kvinnor. 
Åldrar mellan 24- 82 

år. 

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer utfördes 
med 18 stycken av 
deltagarna. 14 
stycken 
respondenter 
bodde för långt 
bort och svarade 
istället på ett 

frågeformulär samt 
inspelning. 
Tematisk analys. 

3 teman utkristalliserade sig: 
Anpassning till förändring. 
Att dölja och känna obehag. 
Sex och sexighet. 

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 
 
 

Ramirez, M; 
McMullen, C.K;, 
Grant, M;  
Altschuler, A;  
Hornbrook, M.C  
Krouse, R.S 
 
2009 
 
 
USA 

Figuring out sex in a 
reconfigured body: 
experience of female 
colorectalcancer 
survivors with 
ostomies. 

Att utforska 
erfarenheter 
relaterade till 
sexualiteten hos 
kvinnor med 
permanenta stomier 
som överlevt 
ändtarmscancer. 

Urvalet gjordes 
utifrån deltagare från 
en tidigare större 
studie om 
tjocktarmscancer- 
överlevare. 
30 kvinnor deltog.  

Kvalitativ studie 
med 
semistruktuerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Innehållet i 
intervjuerna 
kodades, 
transkriberades och 
datanalys gjordes 
utifrån Grounded 
theory.  

Kvinnorna erfarenheter 
delades in i 4 
huvudkategorier baserad på 
deras vad de berättade om 
sina sexuella svårigheter: 
Inga sexuella svårigheter på 
lång sikt. Långsiktiga, 
sexuella svårigheter. 
Sexuella svårigheter som var 
relaterade till ålder. Ingen 
sexuell aktivitet efter 
kirurgin. I dessa grupper 
hittades både likheter och 
olikheter gällande hur 
kvinnorna upplevde sin 
sexualitet- 

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 
 

Sarvard, J; 
Woodgate, R 
 
2009 
 
Kanada 

Young peoples 
experience of living 
with ulcerative 
colitis and an 
ostomy  

Att öka förståelsen av 
den levda upplevelsen 
hos unga personer 
med infammatoriska 
tarmsjukdomar  och 
stomier.  

6 personer, 
ålderspann 19-24 år, 
diagnostiserade med 
ulcerus colit, 
opererade för 
temporär stomi, 
engelsktalande. 
Rekryterades av två 
stomisköterskor från 
ett 
behandlingscenter. 

Kvalitativ studie. 
Hermenutisk och 
fenomenologisk 
studie. Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor, 
utförda utifrån 
intervjuguide. 2 
intervjutillfällen. 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Teman som framkom var: 
Obekväma känslor. Det är 
svårt… Förnyad självkänsla.  
Kontentan var: Att dölja och 
visa sig själv. 

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 
 
 



 

Bilaga 3. Tabell 2. Artikelöversikt.  
Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Sinclair, L.G 
 
2009 
 
Kanada 

Young adults with 
permanent 
ileostomies: 
experiences during 
the first 4 years 
after surgery. 

Att beskriva unga 
vuxna upplevelser av 
att leva med 
permanenta 
ileostomier 

7 deltagare med 
permanent ileostomi i 
<4 år. De skulle tala 
flytande engelska och 
vara medicinskt, 
kirurgiskt och 
emotionellt stabila. 
24-40 år. 3 män, 4 
kvinnor. 
De rekryterades av 

en sjuksköterska på 
en kirurgavdelning 
och en ordförande i 
en 
stomipatientförening 
med förfrågan och 
information om att 
delta i studien. 
 
 

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer med 
deltagarna vid ett 
tillfälle. Dessa 
spelades in och 
anteckningar 
gjordes under och 
direkt efter 
intervjuerna.  

Innehållet 
analyserades med 
utgångspunkt i 
Clandinin och 
Connelly`s 
riktlinjer kring 
forskning runt 
mänskliga 
erfarenheter. 
 
 
 

Teman identfierades i de 
olika berättelserna: 
Postoperativ smärthantering. 
Sjuksköterskans omvårdnad. 
Stomibesvär. Påverkan på 
kroppsbild. Behov av 
stomiinformation. Utbildning.  

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 
 
 

Sun, V; 
Grant, M; 
McMullen, C.K; 
Altschuler,A; 
Mohler, M.J; 
Hornbrook, M.C; 
Herrinton, L.J;  
Baldwin, C.M; 
Krouse, R.S 
 
2013 
 
USA 

Surviving colorectal 
cancer: long-term, 
persistent ostomy- 
specifik concerns 
and adaptions. 

Att beskriva ostomy- 
specifika bekymmer 
och anpassning hos 
långtidsöverlevare >5 
år i tjocktarmscancer 
med stomier. 

16 kvinnor, 17 män- 
>18 år. >5 år 
postdiagnos. 
Medelåldern var 70 
år. Utvalda från en 
större kvantitativ 
studie, utifrån deras 
HRQOL-poäng*.  
  

Kvalitativ studie. 8 
fokusgrupper 
baserade på kön 
och deras HRQOL- 
poäng utformades. 
De diskuterade 
med stöd av en 
diskussionguide. 
Öppna, skriftliga 
svar från den 
tidigare 
kvantitativa studien 
användes också. 
Svaren och 
samtalen 
transkriberades och 
analyserades med 
innehållsanalys. 

13 teman framkom av 
innehållanalysen:  
Badrumsproblem. 
Begränsningar och 
anpassning i klädsel. 
Anpassad diet. Irrigation. 
Gaser och odörer. 
Smeknamn för stomin. 
Stomipåsens hållbarhet. 
Stomikomplikationer. 
Familjen kunskap och 
acceptans. Stomi lösningar 
Säkerhetsbälten. Daglig 
stomivård. Problem med 
stomimaterialet.  
 

Hög. 
 
Etiskt 
godkänd. 

*HRQOL- hälsorelaterad livskvalitet. 


