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ABSTRAKT 

Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning på buken som tillåter kroppsvätskor 

att tömmas ut. De vanligaste orsakerna till stomioperationer är tumörsjukdomar, 

inflammatoriska sjukdomar och medfödda missbildningar. Att bli stomiopererad 

innebär en stor händelse i en patients liv. Psykiska påfrestningar, förlust av 

kroppsfunktion, förändringar i personlig hygien och avsmak för stomin är affekter 

som kan uppstå till följd av stomioperationen.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att 

leva med stomi. 

Metod: I litteraturstudien har elva kvalitativa studier sammanställts och 

analyserats utifrån metoden innehållsanalys. Sökningar av artiklar utfördes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO.   

Resultat: Under analysen identifierades tre huvudkategorier med totalt elva 

underkategorier.  Huvudkategorin ”Anpassning och acceptans” innehåller 

underkategorierna ”Svårigheter till acceptans”, ”Lättnad för att ha överlevt”, 

”Minskade symtom av sjukdom” och ”Det nya livet”.  Den andra huvudkategorin 

”Stöd och information” inrymmer underkategorierna ”Att möta andra personer med 

stomi”, ”Familj och närstående” och ”God och bristande information”. ”Självbild och 

intimitet” som utgör den tredje huvudkategorin innehåller ”Sänkt självkänsla”, 

”Kroppen förändrad”, ”Sex och närhet” och ”Påverkan på relationer”.   

Konklusion: Litteraturstudiens resultat visar att patienters upplevelser av att leva 

med stomi innebar olika former av anpassning. För att förbättra omvårdnaden av 

dessa patienter krävs det att sjuksköterskan praktiserar personcentrerad vård för att 

uppmärksamma deras individuella behov och upplevelser av sin unika situation.   

 

Nyckelord: Stomi, upplevelse, omvårdnad, patient.  

 

 

 



ABSTRACT 

Background: A stoma is an artificial opening in the abdomen which allows body 

fluids to be discharged. The most common reasons for ostomy surgeries are tumor 

diseases, inflammatory diseases and congenital malformations. Ostomy surgery is a 

critical moment in a patient’s life. Psychological stress, loss of bodily function, 

changes in personal hygiene and a feeling of disgust towards the stoma are affections 

which may arise as a result of ostomy surgery.     

Aim: The purpose of this study was to highlight patients’ experiences of living with a 

stoma.  

Methods: In this literature study eleven studies were compiled and analysed based 

on the content analysis method. Articles were searched for in the CINAHL, PubMed 

and PsycINFO databases.  

Results: Three main categories and eleven subcategories were identified through 

analysis. The main category “Adaptation and acceptance” contains the subcategories 

“Difficulties to acceptance”, “Relief for survival”, “Reduced symptoms of disease” and 

“The new life”. The other main category “Support and information” includes the 

subcategories “Meeting others with a stoma”, “Family and relatives” and “Good and 

poor information”. The third main category “Self-image and intimacy” contains 

“Lowered self-esteem”, “The changed body”, “Sex and intimacy” and “Impact on 

relationships”.  

Conclusion: The results of the literature study show that patients’ experiences of 

living with a stoma imply different forms of adjustment. In order to improve the 

nursing care of these patients, person centred care is required from the nurse to 

highlight the individual needs and experiences of the patients’ unique situation. 

  

Keywords: Stoma, experience, nursing care, patient. 
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BAKGRUND 

Ordet stomi motsvarar det grekiska ordet stoma som betyder mun eller öppning. 

Stomier (tarm- och urostomi) innebär att tarmen läggs ut via en konstgjord öppning 

på buken. Stomier kan både vara permanenta eller tillfälliga lösningar. Stomier 

saknar nerver och är därför således okänsliga för beröring, tryck och smärta. Ytliga 

blödningar kan uppstå vid oaktsam hantering på grund av att slemhinnan är 

lättblödande. En stomi är inkontinent vilket beror på att stomin inte kan skicka 

signaler som möjliggör en kontrollerad tarmtömning. Därför är det avgörande för den 

stomiopererade patienten att själv lära känna sin stomi och de nya tarmvanorna 

(Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008, 59). 

 

Det har skett en utveckling inom stomioperationer. Redan innan 1600-talet utfördes 

försök inom stomioperationer. Under 1700-talet hanterades tarmperforationer 

genom att stänga alla öppna sår på buken, för att sedan ”hoppas på det bästa”. Denna 

behandling ledde till en extremt hög dödlighet bland patienterna. De tidigaste 

stomierna var fistlar som utvecklades spontant efter en tarmperforering. Sambandet 

konstaterades genom utvecklingen av en spontan fistel och patientöverlevnad. Det 

finns nedtecknat att kirurger ”bör ta lärdom av naturen” för att på så sätt konstruera 

planerade stomier (Doughty, 2008). 

 

I slutet av 1700-talet utfördes en kolostomi på ett nyfött spädbarn med analatresi, 

operationen blev lyckad och patienten levde till en ålder av 45 år. De första 

stomipatienterna var mycket utlämnade vad gäller stomivården. De hade ingen att 

vända sig till när de hade frågor eller problem rörande stomin. Det var inte förrän på 

1950-talet, då Turnbull började fokusera på stomipatientens rehabilitering, som 

stomiterapeutens roll i den preoperativa stomimarkeringen blev standard inom 

stomivården. Dessutom blev utbildning och stöd viktigt för individer som genomgick 

stomioperationer. Turnbull och en stomiterapeut vid namn Gill arbetade även med 

utveckling av tillförlitliga stomimaterial, etablering av ett stödsystem för patienter 

med stomi och initierade även utbildningsprogram för stomiterapeuter. (Doughty, 

2008). Att få preoperativ rådgivning, utbildning och märkning av stomins placering 

av en stomiterapeut utgör grunden för optimal postoperativ framgång och 

psykosocial rehabilitering för patienten med stomi (Toth, 2006).  
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Det finns tre typer av stomier: kolostomi, ileostomi och urostomi. Kolostomi är en 

stomi på tjocktarmen som vanligen är placerad på bukens vänstra sida, eftersom det 

är sigmoideum som används vid konstruktionen av en kolostomi (Persson et al., 

2008, 62-64). De vanligaste orsakerna till kolostomioperation är tumörsjukdomar, 

inflammationer i tarmen, avföringsinkontinens och fickbildningar i tjocktarmen 

(Hallén, 2014). Ileostomi är en stomi som är konstruerad av tunntarmen och anläggs 

vanligtvis på bukens högra sida. Vid en ileostomi blir konsistensen på avföringen lös, 

eftersom tjocktarmen är borttagen eller bortkopplad. De vanligaste orsakerna till en 

ileostomioperation är inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörsjukdomar eller som 

avlastning av en anastomos i tjocktarmen. Detta kan göras genom en vanlig ileostomi 

eller en loopileostomi, som vanligtvis är en tillfällig stomi (Hallén, 2014). En 

urostomi anläggs vid tumörsjukdomar i urinblåsan, neurogena störningar eller 

medfödda missbildningar. Urostomioperationer utförs enligt Bricker-metoden då det 

sker en urinavledning. Vid denna operation tas oftast urinblåsan bort och urinledarna 

sys in i ett tunntarmssegment. Detta tunntarmssegment anläggs vanligtvis fram på 

bukens högra sida som en stomi (Hallén, 2014).    

 

När en patient ska stomiopereras kommer den att bli introducerad till en 

stomiterapeut. Stomiterapeutens arbete ska inte underskattas, då de kan bidra med 

rådgivning och information om hur stomimarkering sker. De ger även praktiska råd 

vad gäller hur det är att leva med en stomi. Vilka typer av stomimaterial som finns att 

tillgå och hur stomin bör skötas samt hur vanliga komplikationer till följd av stomin 

ska hanteras. Stomimarkering är en av de absolut viktigaste delarna i planering och 

förberedelse av patienter inför stomioperationer, för att placeringen av stomin ska bli 

optimal. En icke tillfredsställande placering av stomin kan leda till svårigheter att 

sköta den och ökar även risken för hudkomplikationer (Wright, 2009). 

 

Undervisning och handledning är en väsentlig del av sjuksköterskans roll när det 

gäller omvårdnad av patienter med stomi.  Att få en stomi betyder för de flesta en 

obehaglig och främmande upplevelse. Patienten behöver kunskap om stomivård, 

stomiutrustning, stomikomplikationer och hur det är att leva med en stomi, för att på 

så sätt hantera livet med en stomi. För sjuksköterskan består utmaningen i att 

undervisa och vägleda individer som befinner sig i en krissituation på grund av 

sjukdom och medicinsk behandling. Sjuksköterskan behöver utöver kunskapen om 
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vanliga krisreaktioner och stresshantering även kunskap om psykiska 

stressreaktioner som kan påverka patientens möjlighet att tillgodogöra sig 

information och undervisning. Reaktioner som förnekande och nedsatt minne 

påverkar patientens förutsättningar att uppfatta information och detta ska 

sjuksköterskan beakta vid patientens inlärningsprocess (Nilsen, 2011, 103).  

 

Att bli stomiopererad är en stor händelse i en patients liv. Patienter kan uppleva oro 

och nedstämdhet. Adekvat rådgivning är nödvändig och kan även kompletteras med 

psykologiskt stöd (Wright, 2009). För många patienter som stomiopererats medföljer 

psykiska påfrestningar, förlust av kroppsfunktion, förändringar i personlig hygien 

och avsmak för stomin. Den förändrade kroppsbilden medför att många patienter 

upplever negativa känslor inför sin kropp. Vissa patienter uttrycker att de inte längre 

känner sig attraktiva och det kan leda till nedsatt sexuell förmåga och en känsla av 

otillräcklighet. Intimitet beskrivs som ett av de största bekymren relaterat till att bära 

en stomi (Persson, 2004, 5). Många patienter uttalar osäkerhet och oro för läckage 

och odör från stomin, att ljud från gaser ska höras eller att stomin ska skymtas 

igenom kläder, vilket kan ha en negativ inverkan på det sociala livet (Persson et al., 

2008, 178). Syftet med vår litteraturstudie är därför att belysa patienters upplevelser 

av att leva med stomi.  

 

 

METOD 

Sökmetoder  

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO 

under tidsperioden 141106–141125. De sökord som användes var; ostomy, stoma, 

ileostomy, colostomy, urostomy, enterostomy, experience, perception, sexuality, 

body, adaptation, concerns, qualitative, women och men. Trunkering användes för att 

fånga upp olika ändelser av de utvalda sökorden för att öka antalet träffar i 

databaserna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 76). Booleska sökoperatorer 

användes för att på ett effektivt sätt kombinera olika söktermer med varandra 

(Willman et al., 2011, 72). Artikelsökningarna avgränsades till engelskt språk och 

peer-reviewed för att majoriteten av alla vetenskapliga publiceringar är skrivna på 

engelska samt för att erhålla artiklar av ett högre vetenskapligt värde (Östlundh, 
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2012, 76). Endast de sökningar som resulterade i artiklar som ingår i 

litteraturstudiens resultat presenteras i Tabell 1 (Bilaga 1).  

 

Urval  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser, därför var det av 

betydelse att använda artiklar med kvalitativ ansats (Segesten, 2012, 99). 

Inklusionskriterier: 1) litteraturen skulle beskriva deltagarnas upplevelser av att leva 

med stomi, 2) studiedeltagarna skulle vara 18 år eller äldre, 3) deltagarna har eller 

har haft stomi, 4) litteraturen skulle vara skriven på engelska, 5) litteraturen skulle 

vara baserad på kvalitativ forskning, 6) artiklarna skulle vara peer-reviewed. 

Exklusionskriterier: 1) studier med deltagare som har en ileoanal reservoar. Valet att 

exkludera deltagare med ileoanal reservoar utfördes för att de inte har en stomipåse 

på magen och därför bedömdes ha en annan upplevelse.  

 

Artikelurvalet utfördes i fyra steg. I urval ett inkluderades artiklar vars titlar svarade 

mot syftet. I urval två valdes artiklar ut vars abstrakt överensstämde med 

litteraturstudiens syfte för vidare genomgång. Artiklarna bedömdes gällande 

huruvida de motsvarade litteraturstudiens syfte och utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier, vilket utgjorde urval tre. De artiklar som kvalificerats vidare till 

urval fyra kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av 

Olssons och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 

De artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat bedömdes ha hög eller 

medelhög kvalitet. Totalt inkluderades elva artiklar och deltagarantalet var 435 

personer. Artiklarna sammanfattades och presenteras i Tabell 2 (se Bilaga 2).    

 

Dataanalys 

Det är vanligt att kvalitativ forskning innehåller en stor mängd data. Syftet med en 

analys är att identifiera mönster, minska den stora volymen av information och att 

göra data förståelig. En av de vanligaste analysmetoderna vid kvalitativa studier är 

innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2013, 150). Denna litteraturstudie 

analyserades i enlighet med metoden innehållsanalys. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 151, 167) är målet med metoden att beskriva specifika fenomen 
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genom att på ett systematiskt och stegvist sätt sönderdela data för att identifiera 

mönster och teman. Innehållsanalys kan utföras i fem olika steg. Steg ett innebär att 

bli bekant med materialet genom att läsa det flertalet gånger, steg två innebär att 

förstå vad texten handlar om. Steg tre innefattar kategorisering av materialet. I steg 

fyra skapas olika teman utifrån kategorierna. Slutligen i steg fem tolkas och 

diskuteras resultatet.   

 

De elva artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie var av kvalitativ ansats och 

var publicerade mellan år 2002-2013. För att bli bekant med materialet lästes det 

flertalet gånger av författarna. Vidare lästes artiklarnas resultatdelar åtskilliga gånger 

och några av delarna översattes till svenska. Författarna identifierade flera mönster i 

artiklarnas resultat, vilket resulterade i fyra preliminära huvudkategorier. Därefter 

bearbetades texten och sorterades in under de preliminära huvudkategorierna i 

underkategorier. Utifrån detta tolkades och sammanställdes materialet till ett resultat 

som svarade mot litteraturstudiens syfte. För att materialet skulle få en klar röd tråd 

utfördes en omstrukturering av materialet efter sammanställningen. Slutligen, för att 

resultatets struktur skulle bli tydligare bildades färre huvudkategorier, se Tabell 3.   

 

Forskningsetik 

Samtliga elva artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie var etiskt granskade 

och godkända. Om ett etiskt resonemang inte fanns angivet i artiklarna sökte och 

läste författarna tidskriftens riktlinjer vad gäller etisk granskning. Inom 

högskoleutbildningar krävs inget etiskt tillstånd för litteraturstudier (SFS 2008:192). 

Författarna ansåg att det var viktigt att endast inkludera artiklar som var etiskt 

granskade och godkända. Detta eftersom Sjuksköterskornas internationella etikkod 

(ICN) syftar till att sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, 3). Som blivande 

sjuksköterskor fann författarna det viktigt att följa Sjuksköterskornas internationella 

etikkod.  
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RESULTAT 

De granskade artiklarnas resultat har sammanställts i huvud- och underkategorier för 

att presentera patienters upplevelser av att leva med stomi.  

Tabell 3: Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier 
 

Underkategorier 

Anpassning och acceptans Svårigheter till acceptans 
Lättnad för att ha överlevt 
Minskade symtom av sjukdom 

Det nya livet 

Stöd och information Att möta andra personer med stomi 

Familj och närstående 
God och bristande information 

Självbild och intimitet Sänkt självkänsla 
Kroppen förändrad 
Sex och närhet 

Påverkan på relationer 

 

 

Anpassning och acceptans 

Svårigheter till acceptans 

Upplevelsen av att leva med stomi uttrycktes som handikappande, onormalt 

(Andersson, Engström & Söderberg, 2010), tabubelagt (Danielsen, Soerensen, 

Burcharth & Rosenberg, 2013), och en känsla av att vara annorlunda (Annells, 2006; 

Savard & Woodgate, 2009).   

 

Det framkom även känslor av oro inför att läckage skulle inträffa (Andersson et al., 

2010; McMullen, Hornbrook, Grant, Baldwin, Wendel, Mohler, Altschuler, Ramirez 

& Krouse, 2008; Sinclair, 2009; Sun, Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, 

Hornbrook, Herrinton, Baldwin & Krouse, 2013; Honkala & Berterö, 2009). Läckage 

upplevdes som genant och förödande (Sinclair, 2009; Sun et al., 2013). Det fanns 

också exempel på undvikande av platser där läckage hade inträffat (Annells, 2006). 

Stomipåsen kunde lossna vid varmt väder och det beskrevs som ett vanligt problem 

(Sun et al., 2013). Lukt och tarmgas från stomin var även påfrestande (Andersson et 

al., 2010; Annells, 2006; Danielsen et al., 2013; McMullen et al., 2008; Persson & 

Hellström, 2002; Sun et al., 2013). Känslor av att ständigt behöva vara observant och 
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att tänka på sin stomi beskrevs (Andersson et al., 2010; Annells, 2006; Sun et al., 

2013). Till och med upplevdes stomipåsen vara det enda tankarna kretsade kring, då 

den var fylld med tarmgas (Annells, 2006). Det framkom även upplevelser av att 

alltid vara observant på lukter (Andersson et al., 2010; Annells, 2006). Personer med 

stomi beskrev att de alltid oroade sig för lukt från stomin och att om det någon gång 

luktade, antog de genast att det var orsakat av dem (Andersson et al., 2010). Även 

upplevelser av att inte våga lämna ett rum om det luktade avföring uttrycktes av 

deltagarna eftersom andra skulle kunna anta att det var orsakat av dem. Det 

uttrycktes vidare att deltagarna försökte lokalisera personer som de hoppades skulle 

bli misstänkta för att ha orsakat lukten istället för dem. Stress ansågs vara en 

bidragande faktor till en ökad produktion av tarmgas. Smärta uttrycktes även som ett 

bekymmer då tarmgasen inte kunde filtreras ut ur stomipåsen (Annells, 2006). På ett 

liknande sätt beskrevs svårigheter med att röra sig och att finna platser att släppa ut 

tarmgasen på (McMullen et al., 2008).  

 

Att andra kunde se eller känna lukt från stomin uttrycktes som ett bekymmer 

(Annells, 2006; Danielsen et al., 2013). En informant hade på grund av sin gasfyllda 

stomipåse blivit anklagad för stöld (Annells, 2006). Rädslor för stomins 

oförutsägbara tarmgaser beskrevs begränsa det sociala livet (Persson & Hellström, 

2002). Att eliminera oönskad lukt från stomin beskrevs som en ständig kamp och att 

det inte helt och hållet gick att eliminera den (Sun et al., 2013). Det uttrycktes svårt 

att acceptera avföringen i stomipåsen (Manderson, 2005). Att finna en passande diet 

upplevdes även som en svårighet och det beskrevs begränsa vilka livsmedel som 

kunde förtäras (Andersson et al., 2010; McMullen et al., 2008; Savard & Woodgate, 

2009; Sun et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009).  

 

Hudproblem visade sig vara vanligt förekommande (Honkala & Berterö, 2009; 

McMullen et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009; Sun et al., 2013). 

Problem med att sköta huden i området kring stomin framhölls. Det uttrycktes svårt 

att hålla huden intakt på grund av fukt och irritation från stomimaterial samt för att 

avföring var i nära kontakt med huden. Detta resulterade i utslag, irriterad hud, 

rodnad, smärta och svampinfektioner (McMullen et al., 2008). Vidare uppgavs 

bekymmer med att använda säkerhetsbälte eftersom det skavde på stomin (Sun et al., 

2013).   
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Att tömma stomipåsar på offentliga toaletter beskrevs vara en svårighet (McMullen et 

al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Sun et al., 2013). Det framkom att det fanns 

ett flertal problem gällande offentliga toaletter. Det beskrevs vara problematiskt om 

toaletten var för låg, om renligheten hade låg standard och om det inte fanns tillgång 

till toalettpapper (Sun et al., 2013). Resor uttrycktes undvikas på grund av stomin 

(Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 2008). Flygresor angavs vara den största 

utmaningen för personer med stomi på grund av att de behövde sitta nära främlingar 

under en lång tid, att det var svårt att använda flygplanets toaletter och att det 

upplevdes förödmjukande med visitering vid flygplatsens säkerhetskontroll 

(McMullen et al., 2008). 

 

Sociala aktiviteter uttrycktes vara påfrestande (Honkala & Berterö, 2009; McMullen 

et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). Bristen på kroppskontroll 

till följd av stomin angavs begränsa dagliga aktiviteter (Danielsen et al., 2013). Det 

framkom även känslor av rädsla inför sociala sammanhang som ledde till att personer 

med stomi isolerade sig själva (McMullen et al., 2008; Sinclair, 2009). För de 

deltagare som praktiserade irrigation beskrevs begränsningar i det sociala livet de 

dagar då irrigationen inte fungerade (Honkala & Berterö, 2009).  Att återgå till 

arbetet efter stomioperationen uttrycktes som en svårighet (Honkala & Berterö, 

2009; Persson & Hellström, 2002). Känslor av oro beskrevs inför att stomin skulle 

skadas eller att stomipåsen skulle gå sönder vid fysiskt arbete (Persson & Hellström, 

2002).   

 

Det framkom att det upplevdes svårt att berätta för andra om stomin och att det 

medförde känslor av oro inför hur de skulle reagera på den (Annells, 2006; Danielsen 

et al., 2013; Persson & Hellström, 2002). Att behöva berätta och förklara allt om 

stomin upplevdes påfrestande då personer inte visste vad en stomi var (Danielsen et 

al., 2013). Stomin uttrycktes vara en stor källa till frustration och stress. 

Frustrationen grundade sig i upprördhet över att behöva ha en stomi och känslor av 

att inte vara redo för att ta ansvaret för den (Savard & Woodgate, 2009). Känslor av 

frustration uttrycktes då sjuksköterskor undervisade i stomivård. En deltagare 

upplevde sig tvingad att lära sig stomivård, en annan ville bli lämnad ensam och en 

tredje kunde inte komma ihåg instruktioner från en dag till en annan. Att sköta 

stomin innan utskrivning beskrevs vara en skräckfylld upplevelse och i motsats 
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beskrevs det med känslor av ett fullständigt lugn. Vidare framkom det att bemötandet 

från sjuksköterskor upplevdes både positivt och negativt. En sjuksköterska skämtade 

om en deltagares stomi och detta upplevdes oerhört förödmjukande. Ytterligare 

beskrevs upplevelser av att sjuksköterskor var äcklade av stomivården och att de 

ibland saknade empati och förståelse. Vilket ansågs försvåra anpassningen till ett liv 

med stomi (Sinclair, 2009). Att ha en stomi betydde stora anpassningar och en 

förändrad livsstil. Anpassningen till ett liv med en stomi beskrevs vara så svår att 

några deltagare önskade att de inte hade genomgått stomioperationen (Savard & 

Woodgate, 2009; Sinclair, 2009).      

 

Lättnad för att ha överlevt 

Livet innan stomioperationen upplevdes inte vara ett gott liv, livet ansågs vara fyllt av 

hot och svårigheter. Anpassning och acceptans till ett liv med stomi skedde eftersom 

det angavs vara en chans till överlevnad (Andersson et al., 2010; McMullen et al., 

2008; Persson & Hellström, 2002). Upplevelser av tacksamhet över att ha en stomi 

och att ha överlevt en sjukdom uttrycktes. Det bästa med att ha en stomi beskrevs 

vara att kunna börja leva igen (Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; 

McMullen et al., 2008; Ramirez, McMullen, Grant, Altschuler, Hornbrook & Krouse, 

2010; Sinclair, 2009).  

 

Minskade symtom av sjukdom 

Det fanns uttryck för att stomin gav en känsla av att känna sig frisk och att den gjorde 

det möjligt att göra aktiviteter, som innan stomioperationen inte var möjliga. 

Upplevelser av att vara mindre begränsad, ha minskad smärta och att inte behöva 

oroa sig för var närmsta toalett var lokaliserad uttrycktes (Persson & Hellström, 

2002; Savard & Woodgate, 2009).  

 

Det nya livet 

Planering uttrycktes vara viktig i anpassningen till ett liv med stomi. Det framkom att 

stomimaterial och klädombyten alltid medtogs ifall läckage eller olyckor med stomin 

skulle inträffa (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 

2008; Sun et al., 2013). Inför sociala sammanhang begränsades matintag (Sun et al., 
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2013), tarmtömning reglerades genom att äta på utsatta tider och genom att kliva upp 

tidigare på morgonen. Deltagarna beskrev att de placerade sig i närheten av en toalett 

under sociala tillställningar för att diskret kunna avlägsna sig om lukt eller läckage 

uppstod (Andersson et al., 2010). Elimination reglerades genom irrigation av några 

deltagare för att de inte skulle behöva bära stomipåse, vilket upplevdes förbättra 

lukten från stomin (McMullen et al., 2008; Sun et al., 2013). Strategier för att 

hantera och dämpa ljud från stomin användes genom att lägga en hand över påsen 

(Annells, 2006). På ett liknande sätt beskrevs strategier genom att hålla en hand över 

stomin för att hindra säkerhetsbälten från att skava (Sun et al., 2013).  

 

Det var möjligt att komma över genans och bekymmer i varierad grad. Humor 

beskrevs reducera känslor av skam, genans och förödmjukelse (Manderson, 2005). 

Ytterligare uttrycktes det vara möjligt att distrahera sig från bekymmer genom 

sysselsättning (McMullen et al., 2008). När stomipåsar inte passade stomin löstes det 

genom att klippa och anpassa öppningen. Det framhölls även en tacksamhet över att 

stomiprodukter hade förbättrats med tiden (Sun et al., 2013). 

 

Det framkom att det var viktigt att kommunicera öppet om stomin (Danielsen et al., 

2013). Upplevelser av att vara bekväm och att tala öppet om stomin med både 

närstående och främlingar beskrevs (Manderson, 2005). På ett liknande sätt 

uttrycktes inga bekymmer med att berätta om stomin, dock berättades det endast för 

särskilt utvalda personer (Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). Emellertid 

redovisades det att stomin bevarades som en hemlighet (Sinclair, 2009).  

 

Manderson (2005) belyste upplevelser av att vara bekväm med att ha en stomi. Att ha 

ett positivt synsätt och ett sinne för humor uttrycktes vara betydelsefullt i 

anpassningen till ett liv med stomi (McMullen et al., 2008). Det beskrevs ytterligare 

känslor av att leva ett gott liv trots stomin. Stomin ansågs vara en obekvämlighet som 

måste förbises, eller en utmaning som skulle klaras av och hanteras (Danielsen et al., 

2013; Manderson, 2005). Att acceptera stomin innebar att leva ett så normalt liv som 

möjligt och att inte låta stomin bli en begränsning (Andersson et al., 2010; Honkala & 

Berterö, 2009). Det förmedlades även känslor av att ha mycket att leva för (Ramirez 

et al., 2010). Tiden identifierades som en betydande faktor i anpassningen till ett liv 

med stomi. Det framkom även att anpassningen till en permanent stomi 
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underlättades av att ha haft en temporär stomi. Att fokusera på att leva med ett nytt 

perspektiv på livet uttrycktes och en informant beskrev sin stomioperation som en 

pånyttfödelse (Sinclair, 2009).  

 

Stöd och information 

Att möta andra personer med stomi 

Det beskrevs vara lärorikt och värdefullt att möta andra personer med stomi. 

Information, utbildning och råd från dem uttrycktes underlätta anpassningen till ett 

liv med stomi (Andersson et al., 2010; McMullen et al., 2008; Sinclair, 2009). 

Information från andra stomiopererade eftersöktes genom olika webbforum och en 

deltagare beskrev att, de bästa råden mottagits från en åttaårig tjej. Personer som inte 

har stomi beskrevs sakna förståelse för hur det är att leva med en (Sinclair, 2009).   

 

Familj och närstående 

Familj och närstående uttrycktes utgöra ett viktigt stöd i anpassningen till ett liv med 

stomi (Andersson et al., 2010; Annells, 2006; Danielsen et al., 2013; Manderson, 

2005; McMullen et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2010; 

Sinclair, 2009; Sun et al., 2013). Upplevelsen av stöd från familj, vänner och 

närstående beskrevs i att kunna slappna av och att vara bekväm, att inte behöva 

känna oro inför lukt och ljud från stomin (Andersson et al., 2010). Vidare uttrycktes 

känslor av stöd då familjemedlemmar var involverade och förstod hur stomivården 

fungerade (Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). Stöd i form av assistans, 

uppmuntran, acceptans och humor upplevdes som viktiga komponenter till 

anpassningen till ett liv med stomi (McMullen et al., 2008).  

 

Att bibehålla kontakt med personer som deltagarna kände innan stomioperationen 

beskrevs som en trygghet och en hjälp för att få tillbaka deras tidigare självidentitet 

(Danielsen et al., 2013). Stöd uttrycktes även vara att en partner var förstående, 

kärleksfull och omtänksam (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010). Att 

familjemedlemmar tog på sig skulden för ljud och lukt som orsakats av stomin 

upplevdes stöttande (Annells, 2006). Arbetskollegor och chefer beskrevs även utgöra 

ett stöd (Andersson et al., 2010; Sinclair, 2009). Enligt Sinclair (2009) upplevde 
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deltagarna att deras chefer vara förstående och beskrev att de krävde minimal 

förklaring om de var tvungna att avvika från arbetet på grund av stomin.  

 

Det fanns även exempel på upplevelser av att inte känna stöd från familjemedlemmar 

och partners. De uttrycktes sakna förståelse för hur det är att leva med en stomi, 

vilket upplevdes svårt för deltagarna (Sun et al., 2013). På ett liknande sätt upplevdes 

stigmatisering och känslor av att bli åsidosatt av familj, vänner och främlingar 

(McMullen et al., 2008).  

 

God och bristande information 

Det upplevdes betydelsefullt att få god information om stomi och stomivård 

(Andersson et al., 2010). Informationen upplevdes bristfällig (Andersson et al., 2010; 

Danielsen et al., 2013; McMullen et al., 2008; Sinclair, 2009). Exempel på bristande 

information uttrycktes i upplevelser av att ha fått orealistisk och otillräcklig 

förberedande information (Danielsen et al., 2013; Sinclair, 2009). Upplevelser av att 

känna sig som ett undantag beskrevs då läkare och sjuksköterskor gett orealistisk 

information. Vidare angavs det att informationen som getts på sjukhuset inte stämde 

överens med de behov som personer med stomi upplevdes ha (Danielsen et al., 2013). 

Frustration uttrycktes över bristfällig skriftlig information både inför och efter 

stomioperationen, vilket beskrevs försvåra anpassningen till ett liv med stomi. Den 

otillräckliga skriftliga informationen beskrevs resultera i att information söktes på 

egen hand (Andersson et al., 2010; Sinclair, 2009).  

 

Brist på undervisning av stomivård, att inte få svar på frågor, att få förvirrande eller 

ohjälpsam information och att stomiterapeuter var otillgängliga, gav olämpliga råd 

eller var oförmögna att lösa problem rapporterades som svårigheter (Andersson et 

al., 2010; McMullen et al., 2008).  Besvikelse uttrycktes över bristen på 

stomiundervisning från sjuksköterskor. Ytterligare beskrevs det att det var tydligt att 

flera sjuksköterskor hade mycket kunskap om stomier, men att de inte hade tid eller 

att det inte var deras ansvar att sköta undervisningen (Sinclair, 2009).  

 

Information skulle förbättras och bli mer realistisk om information och utbildning 

hade getts från andra personer med stomi. Vidare redovisades upplevelser av att 
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sjuksköterskor hade olika nivåer av intresse för stomivård. Det uppgavs exempel på 

att sjukvårdspersonal var intresserade av stomivård och att det ingav en känsla av 

trygghet (Danielsen et al., 2013). Vidare framhölls stomiterapeuter vara viktiga 

problemlösare som bidrog med god kunskap om stomivård, diet, irrigation och 

stomimaterial (Andersson et al., 2010; McMullen et al., 2008). Å ena sidan 

upplevdes förväntningar av att få information om stomin från sjukvårdspersonal men 

å andra sidan ansågs ansvaret för att lära sig om stomin ligga hos de som bar den. Det 

framkom att konsultation av problem gällande stomin diskuterades med en 

stomiterapeut, kirurg eller att problem löstes på egen hand (Sinclair, 2009). Till 

informationsmöten uttrycktes det vara viktigt att ta med en närstående för att bättre 

minnas informationen (Andersson et al., 2010). 

 

Självbild och intimitet   

Sänkt självkänsla 

Upplevelsen av att leva med stomi beskrevs inverka negativt på självbilden 

(Danielsen et al., 2013), minska självrespekten och självförtroendet (Persson & 

Hellström, 2002). Kvinnor upplevde sig mindre värda som kvinnor efter 

stomioperationen. De beskrev känslor av att de såg annorlunda ut jämfört med andra 

kvinnor på grund av de kroppsliga förändringarna. De uttryckte även att de hade en 

öppning på magen som tillät kroppsvätskor att läcka ut. Kvinnorna ansåg att 

kroppsvätskor ska gömmas. Detta medförde att de kände sig obekväma, osäkra och 

mindre värda på grund av att de inte kände sig rena och attraktiva. Vidare beskrevs 

även känslor av fatigue. Det medförde att kvinnorna inte hade någon kraft och ork att 

ta hand om sitt hem (som de önskade), att de inte orkade delta i sociala aktiviteter 

med sina barn och att de upplevde att familjen alltid tvingades anpassa sig efter dem. 

Detta bidrog till att de kände ett lägre värde som kvinna, mamma och attraktiv 

partner eller fru (Honkala & Berterö, 2009).   

 

Kroppen förändrad  

Självkänslan påverkades negativt av den förändrade kroppen och att ha en stomi 

upplevdes vara genant (Savard & Woodgate, 2009). Åsynen av stomin beskrevs 

orsaka känslor av chock initialt efter stomioperationen (McMullen et al., 2008; 
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Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). Att se och ta på stomin upplevdes svårt 

(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Persson & Hellström, 2002). Det 

angavs dessutom uttryck för att stomin såg ut som ett stycke rått kött (Persson & 

Hellström, 2002). Upplevelser av att inte känna sig normal beskrevs (McMullen et 

al., 2008; Sinclair, 2009). Sinclair (2009) belyste att stomin objektifierades och att 

den inte ansågs vara en del av kroppen. Det framkom emellertid att anpassning till 

att se stomin skedde relativt snabbt efter att den första chocken hade lagt sig (Persson 

& Hellström, 2002). 

 

Deltagarna förändrade sin klädstil till följd av stomin (Andersson et al., 2010; 

Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 2008; Persson & 

Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2009; Sun et al., 2013). Orsaken till den 

förändrade klädstilen uttrycktes bero på en vilja att dölja stomin för andra (Danielsen 

et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 2008; Savard & Woodgate, 

2009), rädslor för att skada stomin och för att förebygga tryck och irritation (Persson 

& Hellström, 2002) samt för att anpassa klädseln utifrån stomin (Andersson et al., 

2010; Honkala & Berterö, 2009; McMullen et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; 

Sinclair, 2009; Sun et al., 2013). Det finns exempel på att det var svårt att finna 

kläder som var anpassade till personer med stomi (Sun et al., 2013).  

 

Stomin uppgavs påverka kvinnligheten och de kvinnliga formerna (Honkala & 

Berterö, 2009). Upplevelsen av att inte vara bekväm att bli sedd naken av en partner 

uttrycktes och likaså oro för att en partner skulle kunna känna stomin (Manderson, 

2005). Fysiska aktiviteter påverkades till följd av stomin (Honkala & Berterö, 2009; 

Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2009; Sun et al., 2013). Det 

framkom likaledes att deltagare undvek att simma och bada (Honkala & Berterö, 

2009; McMullen et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 

2009). Enligt Persson & Hellström (2002) och Savard & Woodgate (2009) undvek 

deltagare att bära badkläder på grund av rädslor för att bli dömda av andra.  

 

Sex och närhet 

Det krävdes noggrann planering inför samlag, såsom att byta eller att ha en tömd och 

rengjord stomipåse, att kontrollera att stomipåsen satt fast och att den var dold 
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(Annells, 2006; Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 

2002; Ramirez et al., 2010). Känslor av att inte vilja att en partner skulle behöva 

känna avföring i stomipåsen under samlag beskrevs (Ramirez et al., 2010). Att 

stomin doldes under samlag uttrycktes bero på känslor av att känna sig mer attraktiv 

och att bli mer bekväm samt för att skydda stomipåsen (Manderson, 2005; Persson & 

Hellström, 2002; Ramirez et al., 2010). Emellertid uttrycktes upplevelser av att en 

dold stomi drog till sig mer uppmärksamhet (Manderson, 2005). Det upplevdes svårt 

att vara sexig, attraktiv och lustfylld med en stomi (Annells, 2006; Manderson, 2005; 

Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2010). Avföring, urin och tarmgas ansågs 

vara avtändande (Annells, 2006; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002). 

Manderson (2005) förklarade att det upplevdes svårt för deltagarna när deras 

partners hade svårigheter med att återfå lustkänslor för dem.   

 

Det upplevdes komplicerat och genant att avslöja och berätta om stomin för 

nuvarande och framtida potentiella sexpartners (Manderson, 2005; Savard & 

Woodgate, 2009; Sinclair, 2009). Detta berodde på att en acceptans för stomin inte 

fanns (Savard & Woodgate, 2009). Upplevelser av oförmåga att släppa kontrollen och 

att inte vara närvarande under samlag uttrycktes på grund av tankar som kretsade 

kring stomin, vad gäller lukt, ljud och att stomipåsen kunde lossna. Det uttrycktes 

dessutom jobbigt då stomipåsen läckte, särskilt i någon annans säng. Intimitet 

komplicerades då en partner fick anta flera roller, en roll som både vårdare och 

älskare (Manderson, 2005). Det finns en likartad studie som beskriver upplevelser av 

att det skulle vara oerhört svårt att finna en sexpartner som stomibärare. Vidare 

ansågs det osannolikt att som äldre med en stomi finna en sexpartner och att det 

förmodligen hade upplevts svårare att hantera sexuella relationer som ung med stomi 

(Ramirez et al., 2010). Likväl framhölls det vara viktigt att tillåta intimitet trots en 

förändrad kropp och att det inte behövde innebära ett problem (Manderson, 2005). 

Att en partner accepterade stomin beskrevs möjliggöra en återgång till sexuella 

aktiviteter (Ramirez et al., 2010).  

 

Påverkan på relationer  

Relationer påverkades på grund av stomin (Annells, 2006; Manderson, 2005). Det 

fanns uttryck för att partners inte accepterade stomin, medan det även fanns uttryck 
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för att partners behandlade deltagare som barn för att kunna acceptera stomin 

(Manderson, 2005). Relationer upplevdes förändrade trots att partnern uttryckte att 

så inte var fallet. Vidare beskrevs upplevelser av att anta att man ska känna 

tacksamhet över att ha en kärleksrelation (Annells, 2006). Det framkom även att 

relationer inte påverkades till följd av stomin (Manderson, 2005; Persson & 

Hellström, 2002; Sinclair, 2009).   

 

Känslor av osäkerhet uttrycktes inför hur potentiella partners skulle reagera på 

stomin (Ramirez et al., 2010). Sinclair (2009) fann att dejting undveks på grund av 

stomin. Likväl beskrevs upplevelser av att inte oroa sig över framtida relationer 

(Manderson, 2005). Trots avsaknad av en parrelation uppgav deltagare att de inte 

kände sig ensamma (Ramirez et al., 2010). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

stomi. Resultatet visade att upplevelsen av att leva med stomi beskrevs som svår på 

grund av känslan av att stomin var tabubelagd, den förändrade kroppen och 

bristfällig information. Författarna har valt att diskutera och belysa dessa tre 

områden utifrån det stöd en personcentrerad vård kan ge. Personcentrerad vård 

syftar till att se personen och inte enbart dess sjukdomstillstånd. Utmaningen för 

sjuksköterskan i mötet med patienten är att ta emot en persons eget uttryck för jaget 

på ett sådant sätt att deras självförtroende stärks (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, 

Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, Johansson & Kjellgren, 2011).   

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat har i resultatdiskussionen jämförts och diskuterats utifrån 

tidigare publicerad forskning samt omvårdnadsvetenskaplig teori. Att stomiopereras 

är omvälvande för individen och omställningen till att leva med stomi innebär att 

anpassa sig till ett förändrat liv. Personer med någon form av ohälsa ska inte enbart 

betraktas utifrån sitt sjukdomstillstånd. Personcentrerad vård betonar vikten av att se 

till personers förmågor och hur det kan upplevas att vara i behov av vård (Hörnsten, 

2013). Personcentrerad vård är en övergång från en modell där patienten ses som det 
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passiva målet för en medicinsk intervention, där patientens behov är i fokus och inte 

deras resurser. Modellen övergår i ett synsätt där patienten tillsammans med 

sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal aktivt medverkar i sin vård (Ekman et 

al., 2011). Ett partnerskap skapas mellan patient och sjukvårdspersonal, där 

utgångspunkten ligger i patientens berättelse och som även utgör en grund för 

upprättandet av en gemensam vårdplan (Hörnsten, 2013). Personcentrerad vård har 

visats förbättra överensstämmelse mellan sjukvårdspersonal och patient vad gäller 

vårdplanering, förbättrade hälsoresultat och en ökad tillfredställelse hos patienter 

(Ekman et al., 2011).  

 

Litteraturstudiens resultat visar att upplevelsen av att leva med stomi beskrevs som 

tabubelagd. Synen på kroppen och dess naturliga behov har förändrats under 

århundraden. De naturliga behoven har tidigare ansetts vara en naturlig del av livet. 

Utvecklingen har bidragit till att det i allt högre grad har blivit en privat 

angelägenhet. Det har inneburit att kroppsfunktioner har tabubelagts. När 

tabubelagda fenomen blir synliga är reaktioner av skam och obehagskänslor vanligt 

förekommande. Avföring och urin kopplas starkt till orenlighet. Att inte kunna styra 

över kroppsfunktioner, särskilt vad gäller orenlighet, riskerar att påverka social status 

(Lämås, 2009, 15). 

 

Förutom social status påverkas även psykiska aspekter som oro, låg självkänsla och 

depression. Vidare påverkas kroppen med hudproblem, undvikande av fysisk 

aktivitet och smärta från genitalierna. Detta ledde till ett lidande för individer med 

fekal inkontinens (Olsson & Berterö, 2014). På ett liknande sätt beskrivs 

menstruation vara ett tabubelagt ämne trots att det är en naturlig del av livet (Boosey, 

2013, 10).  Tabun i samhället över kroppsvätskor förstärker känslor av förnedring för 

patienter som inte längre kan kontrollera sina kroppsvätskor (Nilsen, 2011, 107-108). 

Dessa känslor av obehag och skam är individuella och behöver utforskas och bemötas 

av sjuksköterskan i omvårdnaden, för att inte förstärka känslan av ovärdighet 

ytterligare hos patienten (Håkanson, 2014, 223). 

 

Sjukvårdspersonals attityd mot inkontinens förändras successivt men är fortfarande 

negativ. Attityderna hos sjukvårdspersonal kan främja eller utesluta personer från att 

få legitim sjukvård (Norton, 2004). Författarna tror att skammen och genansen 
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förstärks av de negativa attityderna från sjukvårdspersonal för personer med stomi, 

vilket är en utmaning för omvårdnaden. Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandström 

(2005) visade på vikten av att bli sedd som en person i återhämtningen från sjukdom 

och inte att bli sedd som en patient med en sjukdom eller som ett sjukdomsfall.  

 

I resultatet framgår det att de kroppsliga förändringarna till följd av stomin 

upplevdes svåra. Klädstil förändrades, självförtroende och självbild påverkades 

negativt på grund av att deltagarna kände sig mindre attraktiva, var generade över 

stomin samt kände sig obekväma och osäkra. Liknande upplevelser beskrivs av Öster 

(2007, 4) där kvinnor till följd av bröstcancer tvingats hantera olika grader av 

kroppsliga förändringar, exempelvis försämrad sexuell hälsa, fatigue, hudreaktioner 

och håravfall på hela kroppen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att relationer och sexualitet påverkats 

till följd av stomin. Fallbjörk (2012, 17) visade att kvinnor som genomgått en 

mastektomioperation kände sig mindre attraktiva, onormala, upplevde att de förlorat 

sin kvinnlighet och de uttryckte även att mastektomin påverkat relationer samt deras 

sexualitet. Självkänslan påverkades likväl, vilket inverkade på det dagliga livet. Vidare 

beskrevs det att sjukdom, kirurgi och trauman kan påverka en människas 

kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning kan beskrivas som ett paraplybegrepp. Det 

syftar till att förklara den psykiska upplevelsen av den egna kroppen, det fysiska 

utseendet och även känslor och funderingar rörande kroppen samt självbilden. 

Kroppsuppfattning är medvetna och omedvetna tankar om hur en individ uppfattar 

sin kropp (kroppsrealitet), kroppen som vi önskar presentera utåt genom exempelvis 

kläder, smink och kroppsspråk (kroppspresentation) och önskan om hur kroppen ska 

vara (kroppsideal). Dessa tre komponenter är beroende av varandra och balanseras 

även i hur en individ hanterar sin utsatthet. Upplevelsen av att leva i en förändrad 

kropp är därför individuell och påverkas även av hur individen uppfattade sin kropp 

innan insjuknandet (Fallbjörk, 2012, 16).  

 

Författarna tror att den förändrade kroppen till följd av stomioperationen upplevdes 

på olika sätt eftersom upplevelser är individuella. Det är även troligt att en negativ 

kroppsuppfattning innan stomioperationen kan ha genererat i ett ännu större 

kroppsligt missnöje efter operationen. Vilket kan ha påverkat deltagarnas upplevelser 
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av att leva med stomi. Enligt Fallbjörk (2012, 16-17) är kvinnor mindre nöjda med 

sina kroppar och skattar sin kroppsuppfattning sämre än män. Berättelser om den 

förändrade kroppen i samband med ingrepp som exempelvis stomi och bröstcancer 

är värdefulla för sjuksköterskor att ta del av inför möten med personer i deras utsatta 

situationer, där omvårdnadsforskning har en viktig roll (Fallbjörk, 2012; Thorpe, 

McArthur & Richardson, 2009). 

 

Studier visar att kvinnor i vårdsituationer får mindre resurser och ett sämre 

medicinskt omhändertagande än män, på grund av normer och strukturer inom 

hälso- och sjukvård. Den androcentriska inriktningen, där mannen är centrum och 

normen, dominerar traditionell forskning (Robertson, 2013; Stalker, 1996). Eftersom 

forskning tenderar att domineras och utgå ifrån män tror författarna att 

personcentrerad vård är viktigt för sjuksköterskor att beakta. Personcentrerad vård 

strävar efter en förståelse för politiska och sociala situationer. Detta perspektiv 

beaktar inte bara kön, det vill säga de biofysiska egenskaper som påverkar 

sjukdomsförlopp, utan också varje individs unika och specifika behov. Sociala och 

samhälleliga olikheter hos kvinnor och män beaktas även, vilket enligt 

personcentrerad vård bedöms påverka hälso- och sjukdomstillstånd (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014, 78). Detta är aspekter som är betydelsefulla att beakta i 

omvårdnaden då litteraturstudiens resultat visade att kvinnor upplevde minskad 

kvinnlighet efter stomioperationen. Fallbjörk (2012, 16-17) fann likartade upplevelser 

hos kvinnor som genomgått mastektomi.   

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att information från sjukvårdspersonal 

upplevdes otillräcklig. Enligt Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén 

(2005b) är information i samband med stomioperationer av stor betydelse. I 

ovanstående studie uttryckte en tredjedel missnöje med information om hur 

stomioperationen skulle gå till, resultatet av operationen och information rörande 

passande diet. Deltagarna upplevde också ett missnöje med att stomiterapeuter 

saknade intresse för deras välmående. Persson, Gustavsson, Hellström, Fridstedt, 

Lappas & Hultén (2005a) har även påvisat detta i sin studie. 

 

I litteraturstudiens resultat angavs stöd från närstående som betydelsefullt men det 

framkom även att det upplevdes bristfälligt. Persson et al. (2005a) fann att 
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närstående ansåg att det var viktigt att få ta del av information rörande stomi och 

stomivård. Författarna tror att bristen på information till närstående kan ha 

resulterat i ett minskat stöd till de stomiopererade. Personcentrerad information 

skapas utifrån komponenterna i personcentrerad vård. Vilket syftar till att förstärka 

patienters roll som medaktörer i vården. En sådan information lämnas till en patient 

eller anhörig utifrån deras tidigare kunskaper och behov (Ringnér, 2013, 22-23). 

Författarna tror att en bidragande faktor till att litteraturstudiens resultat visade att 

informationen upplevdes ofullständig kan bero på brist på personcentrerad 

information- och vård. 

 

Inom personcentrerad vård eftersträvas inte bara ett specifikt förhållningssätt 

gentemot patienten, utan även gentemot dess närstående. Det är betydelsefullt att 

närstående involveras och blir sedda som en tillgång i vård och vårdarbete, både vad 

gäller information om stomin, men inte minst för att det kan bidra till att patientens 

inre styrka identifieras och tydliggörs (Ekman et al., 2014, 78).    

 

Enligt Persson et al. (2005a) och Persson et al. (2005b) ansåg majoriteten av 

deltagarna att det var viktigt att få samtala med en stomiterapeut om sitt sexualliv. 

Studierna påvisade dock ett missnöje över att inte ha fått möjlighet till det. 

Litteraturstudiens resultat visade att intimitet upplevdes svårt att hantera. 

Författarna tror att deltagarna skulle hanterat det bättre om de hade fått chansen att 

samtala med sjuksköterskor om intimitet. 

 

Haboubi & Lincoln (2003) fann att sjukvårdspersonal angav att de fått för lite 

utbildning i att samtala om sexualitet och att de behövde mer träning i detta för att 

känna sig bekväma med att samtala om det med patienter. De som hade fått träning i 

detta angav att det förbättrade deras kunskap i praktiken. Majoriteten av 

sjukvårdspersonalen ansåg att sexuella besvär måste diskuteras, som en del av den 

holistiska vården. Majoriteten beskrev även att de aldrig tog initiativet till att prata 

om sex med patienter. Anledningarna till detta ansågs bero på för lite utbildning, 

tidsbrist och genans. Patientens ålder, fysiska tillstånd, kön och civilstånd påverkade 

sjukvårdspersonals beslut om att lyfta och diskutera sex med dem.  

 

Enligt Ayaz & Kubilay (2009) är PLISSIT-modellen (Permission, Limited 
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Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy) ett redskap som kan användas 

av sjukvårdspersonal för att diskutera sexualitet med individer och för att kartlägga 

deras problem. Den har använts och utvärderats som effektiv i omvårdnaden av 

patienter med stomi. PLISSIT-modellen bedöms av författarna utgöra ett stöd för 

sjuksköterskor för att samtala om sexualitet med patienter, vilket kan vara ett 

värdefullt bidrag till omvårdnaden av personer med stomi.  

 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudies syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

stomi. Kvalitativa studiers motiv är att öka förståelsen för ett specifikt fenomen 

(Segesten, 2012, 99). Om förståelsen för individers upplevelser ökar kan det bidra till 

att deras behov och förväntningar kan bemötas (Friberg, 2012, 121). Därför valde 

författarna att använda sig av kvalitativ forskning.  

 

Ett bedömningsinstrument användes för att kvalitetsgranska artiklarna som ingick i 

litteraturstudiens resultat. Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av författarna, 

vilket troligtvis ökade kvalitetsgranskningens värde. För att kunna dra slutsatser och 

finna kunskapsluckor i evidensvärdet inom ett område är det relevant att utföra en 

kvalitetsgranskning (Polit & Beck, 2013, 124). Genomgående har analysarbetet skett 

gemensamt av författarna, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman & 

Graneheim, 2012, 198).   

 

I analysarbetet med artiklarna har vissa delar översatts från engelska till svenska med 

hjälp av lexikon. Trots att översättningen utförts noggrant kan författarna inte 

garantera att feltolkningar av ord och meningar skett, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Ytterligare en svaghet med denna litteraturstudie kan vara att några delar i 

resultatet presenterats utifrån ett kvinnligt perspektiv. Eftersom resultatet 

genomgående inte kunde redovisas utifrån kön kan det upplevas missvisande. Trots 

detta ansåg författarna att dessa upplevelser var viktiga att belysa och att de inte 

kunde presenteras på ett könsneutralt sätt.  

 

Det totala deltagarantalet i litteraturstudiens elva artiklar var 435 personer. De elva 

utvalda artiklarna innehöll patienters upplevelser av att leva med stomi från ett flertal 
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västerländska länder. Detta i kombination med det stora deltagarantalet ökade 

litteraturstudiens överförbarhet till andra västerländska länder (Lundman & 

Graneheim, 2012, 198). En svaghet med denna studie kan vara att resultatets 

överförbarhet är begränsat till västerländska länder. 

 

Ytterligare en svaghet kan vara de varierade kvalitativa datainsamlingsmetoderna i de 

olika studierna. I två studier användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. 

Fokusgrupper kan nå delar av känslor och upplevelser genom kommunikation mellan 

deltagare, som andra mer konventionella datainsamlingsmetoder inte kan nå och 

upptäcka (Kitzinger, 2005, 57). Ännu en fördel med den metoden är att 

gruppdeltagarna kan ge stöd och inspiration till varandra samt att forskaren på en 

kort tid kan få fram mycket information. Det finns dock även nackdelar med 

fokusgrupper, exempelvis kan forskaren bli styrd av en eller flera dominanta 

deltagare i diskussionen eller inte vara objektiv i sitt synsätt (Olsson & Sörensen, 

2011, 137-138). En annan nackdel är att de deltagare i fokusgrupperna som upplever 

sig ha en åsikt av minoritet inte är benägna att dela med sig av sina upplevelser, med 

rädsla för negativa reaktioner från de andra deltagarna (Patton, 2002, 387).  

 

En studie som inkluderades i resultatet använde sig av en öppen enkätfråga som 

datainsamlingsmetod. Det kan vara en nackdel då informationen vanligen inte kan 

kompletteras och att eventuella oklarheter inte heller kan redas ut (Olsson & 

Sörensen, 2011, 143). Författarna anser dock att de olika datainsamlingsmetoder som 

använts inte har påverkat resultatets enhetlighet.   

 

Litteraturstudiens elva artiklar var publicerade mellan år 2002-2013. Enligt Östlundh 

(2012, 74) är vetenskapligt material en färskvara. En svaghet med denna 

litteraturstudie är att en resultatartikel är utstickande från de andra, då den 

publicerades år 2002. Den inkluderades på grund av att den ofta var citerad, väl 

genomförd och svarade mot studiens syfte. Litteraturstudiers tillförlitlighet ökar om 

det finns flera studier med stort deltagarantal där samtliga resultat pekar i liknande 

riktning (Lundman & Graneheim, 2012, 198). Samtliga elva artiklarna som ingår i 

denna studies resultat framhöll upplevelser av att leva med stomi. Några artiklar 

belyser dock särskilda aspekter av upplevelser, medan andra redovisar en mer 

generell bild. Författarna anser att dessa två i kombination genererade i ett rikt och 
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brett material.  

 

En nackdel med litteraturstudien kan vara valet att inkludera patienter med ileostomi 

och kolostomi. Detta eftersom de allmänna egenskaperna hos ileostomipatienter och 

kolostomipatienter skiljer sig åt. Vanligen har patienter som genomgår 

ileostomioperationer sjukdomen ulcerös kolit, är unga vuxna, har akuta episoder 

och/eller kronisk diarré och lider ofta av smärtsam sjukdom under många år. De har 

ofta kontinuerlig läkarkontakt innan en stomioperation slutligen utförs. Däremot har 

de flesta kolostomipatienter malign sjukdom, är mestadels äldre och lider under en 

kortare period av diffusa och lindriga symtom (Persson et al., 2005b). Författarna var 

medvetna om dessa skillnader, men valde att inkludera individer med antingen ileo- 

eller kolostomi. Detta på grund av att litteraturstudiens syfte var att belysa 

upplevelser av att leva med stomi och inte upplevelser av att leva med en specifik 

stomityp.   

 

I litteraturstudiens resultat beskrivs upplevelser från både patienter med tillfällig och 

permanent stomi. Eftersom författarna inte jämförde skillnader i upplevelserna av en 

permanent och temporär stomi kan det inte garanteras att upplevelserna kan skiljas 

åt. Detta kan utgöra en svaghet. 

 

Forskningsetisk diskussion  

God etik ska alltid beaktas vid all vetenskaplig forskning och det är ett krav att etiska 

överväganden utförs. Inför att en studie påbörjas ska alltid etiskt tillstånd sökas hos 

en etisk kommitté. Forskaren måste göra etiska avvägningar för att men och skada 

inte ska uppstå hos studiedeltagarna (Forsberg & Wengström, 2013, 145). Samtliga av 

litteraturstudiens elva resultatartiklar var etiskt prövade och godkända. Fyra av 

artiklarna saknade dock etiskt resonemang. Detta togs därför i åtanke under 

analysarbetets gång. Författarna försökte att genom egna etiska överväganden 

uppväga avsaknaden av etiskt resonemang. De fyra studierna analyserades för att 

undersöka om forskarna hade utfört etiska avvägningar. 

 

Grundvärdena inom vetenskapligt arbete bygger på ärlighet och hederlighet. Exempel 

på oredlighet är plagiering, förvrängning eller ändring av resultat och metod. Att till 
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exempel enbart redovisa resultat och data som styrker egna antaganden och 

uppfattningar eller att medvetet förvränga resultat anses vara oredligt (Kjellström, 

2012, 87). För att motverka oredlighet upprättade och sammanställde författarna en 

referensförteckning där samtliga källor angivits, för att läsaren ska kunna granska 

materialet.             

 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att personers upplevelser av att leva med stomi 

innebar olika former av anpassning. Anpassningen beskrevs underlättas av noggrann 

planering, stöd från närstående, tacksamhet för att ha överlevt samt god information 

och utbildning från stomiterapeuter. Faktorer som försvårade anpassningen var 

bristfällig information, inverkan på det sociala livet och att närstående inte upplevdes 

förstående. De kroppsliga förändringarna till följd av stomioperationen angavs även 

försvåra anpassningen. Självkänslan påverkades negativt och deltagarna upplevde sig 

vara annorlunda och mindre attraktiva. 

 

Det är betydelsefullt att möta en individ utifrån dennes upplevelse och tolkning av en 

specifik situation för att underlätta anpassningen till ett liv med stomi. 

Sjuksköterskan har därför en viktig uppgift i att respektera och bekräfta individens 

uttryck för sin situation. För att kunna bemöta dessa individer på bästa möjliga sätt 

är det av stor betydelse för patienter med stomi att sjuksköterskan arbetar enligt 

personcentrerad vård för att förstå deras behov och upplevelser.  

 

Det finns ett behov av ytterligare forskning som belyser patienters anpassning till att 

leva med stomi utifrån personcentrerad vård från sjuksköterskor. Författarna till 

litteraturstudien tror att denna forskning skulle leda till en bättre omvårdnad och 

anpassning för patienter med stomi. Det skulle även öka sjuksköterskors förståelse 

för dessa individers upplevelser. Genom att nyttja aktuell omvårdnadsforskning, 

exempelvis PLISSIT-modellen som använts specifikt i omvårdnaden av personer med 

stomi kan omvårdnaden utvecklas framgångsrikt. 
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Tabell 1. Söktabell samt urval.       Bilaga 1.  

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1*  

 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

Urval 4**** 

CINAHL  (ostomy OR stoma OR urostomy OR 

colostomy OR ileostomy OR enterostomy)  

AND experience 

Peer reviewed 

och engelska 

309 24 

(2) 

 12 7 7 

CINAHL (stoma OR ostomy OR colostomy OR 

ileostomy OR urostomy OR enterostomy) AND 

( experience* OR perception* ) AND sexuality  

Peer reviewed 

och engelska 

32 10 

(3) 

4 

(3) 

4 

(3) 

4 

(3) 

CINAHL (stoma OR ostomy OR colostomy OR 

ileostomy OR urostomy OR enterostomy)  

AND body AND ( women OR men ) 

Peer reviewed 

och engelska 

36 10 

(4) 

5 

(4) 

5 

(4) 

5 

(4) 

CINAHL (ostomy OR stoma OR urostomy OR 

colostomy OR ileostomy OR enterostomy)  

AND adaptation* AND concerns 

Peer reviewed 

och engelska 

9 5 

(1) 

2 

(1) 

2 

(1) 

2 

(1) 

PubMed (ostomy OR stoma OR enterostomy OR 

ileostomy OR colostomy OR urostomy) AND 

(experience OR perceptions OR adaptation) 

AND qualitative 

Engelska 87 12 

 

1 

 

1 

 

1 

 

PsycINFO (ostomy OR stoma OR urostomy OR 

colostomy OR ileostomy OR enterostomy)  

AND experience 

Peer reviewed 

och engelska 

35 6 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

 

TOTALT 

    

58 

 

16 

 

11 

 

11 
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(  ) Dubbletter  



 

      

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.      Bilaga 2.  

Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Persson, E,  

Hellström, A-L 

 

2002 

 

Journal of 

Wound, 

Ostomy & 

Continence 

Nursing 

29 (2): 103-

108 

 

Sverige 

Experiences of 

Swedish Men 

and Women 6 

to 12 Weeks 

after Ostomy 

Surgery 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser, 6-12 

veckor efter en 

stomioperation, 

med fokus på 

kroppsuppfattning. 

Kvalitativ 

design med 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjustudie. 

Datainsamling 

skedde genom 

öppna 

intervjuer, ca 

30-60 min. 

Analys utfördes 

i enlighet med 

Giorgi.  

 

Blivande 

stomipatienter 

som 

förväntades ha 

kolostomi, 

ileostomi eller 

urostomi under 

minst 6 

månader 

rekryterades till 

studien.  

9 deltog i 

studien varav 5 

var män och 4 

var kvinnor. 

Åldern 

varierade 

mellan 44-67 

år. 

 

Analysen av 

intervjuerna 

resulterade i 7 

återkommande 

teman: 

1)alienation från 

kroppen, 

2)förändrad 

kroppsuppfattning, 

3)inverkan på 

sexuallivet, 

4)osäkerhet, 

5)inverkan på det 

sociala livet, 

6)inverkan på 

sport-och 

fritidsaktiviteter, 

7)fysisk påverkan 

relaterat till 

stomin. 

Medel 

 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   



 

 
 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.      Bilaga 2. 

 

Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Andersson, G 

Engström, Å 

Söderberg, S 

 

2010 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice 16: 

603-608 

 

Sverige 

A chance to 

live: Women’s 

experiences of 

living with a 

colostomy 

after rectal 

cancer 

surgery. 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

kvinnors upplevelse av 

att leva med en 

kolostomi till följd av 

ändtarmscancerkirurgi.  

Kvalitativ 

design. 

Intervjustudie 

baserad på en 

narrativ metod. 

Intervjuguide 

användes.  

Enskilda 

intervjuer som 

varade 45 min. 

En tematisk 

innehållsanalys 

användes i 

analysen av 

intervjutexterna. 

Sex kvinnor 

som har haft 

ändtarmscancer 

och opererats 

med en 

kolostomi 

kontaktades 

och 

informerades 

om studien. 

Fem kvinnor 

deltog i studien. 

Åldern 

varierade 

mellan 60-65 

år. 

Urvalskriterier 

fanns.  

Resultatet 

presenterades 

i två teman 

och 

subteman: 

1)Osäkerhet 

gällande livet 

1a)cancer är 

skrämmande 

1b) känner sig 

begränsad av 

kolostomin 

2)En 

övergång till 

livet 2a)en 

chans att 

överleva 

2b)möjlighet 

att kunna 

arbeta igen 

2c)få god 

information  

Medel 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Honkala, S 

Berterö, C 

 

2009 

 

Vård I Norden 

29 (92):19-22 

 

Sverige 

Living with an 

ostomy: 

Women’s long 

term 

experiences. 

Syftet med 

studien var att 

få ökad kunskap 

och förståelse 

för hur det är 

att som kvinna 

leva med en 

stomi och hur 

det påverkar 

livssituationen.  

Studien 

genomfördes 

med en 

kvalitativ 

metod, efter ett 

tolkande 

fenomenologiskt 

förhållningssätt.  

En frågeguide 

användes under 

intervjuerna 

som varade 

mellan 30-120 

min, spelades in 

och 

transkriberades 

ordagrant.  

 

En stomiterapeut 

på ett 

länssjukhus 

kontaktade 

eventuella 

deltagare utifrån 

urvalskriterierna. 

17 kvinnor 

mellan 33-80 år 

deltog i studien. 

Urvalskriterier 

fanns. 

Resultatet 

presenterades i 

tre teman: 

1)kroppsliga 

begränsningar 

2)jag som 

kvinna 

3)anpassning till 

det dagliga livet 

Dessa tre teman 

skapar och 

inverkar på 

resultatets 

essens, som är 

försoning till det 

förändrade livet.  

Medel 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   



 

 
 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.       Bilaga 2.   

Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Sinclair, L-G 

 

2009 

 

Journal of 

Wound, Ostomy 

& Continence 

Nursing 

36 (3): 306-316 

 

Kanada 

 

Young Adults 

With Permanent 

Ileostomies – 

Experiences 

During the First 

4 Years After 

Surgery. 

Syftet med 

denna studie 

var att förstå 

unga vuxnas 

upplevelser 

av att leva 

med en 

permanent 

ileostomi.  

Kvalitativ design. 

En narrativ 

undersökningsm-

etod användes. 

Datainsamlingen 

baserades på 

personliga, 

ostrukturerade, 

inspelade 

intervjuer som 

varade från 1-2,5 

timmar och 

transkriberades. 

Dataanalys 

utfördes i enlighet 

med Clandinin och 

Connellys modell. 

 

Tänkbara 

deltagare 

kontaktades 

utifrån 

urvalskriterier.  

Sju unga vuxna 

deltog varav 4 

var kvinnor och 

3 var män i 

åldrarna 24-40 

år.  

Resultatet 

presenteras i 12 

teman  

1) personliga 

svårigheter med 

sjukdomsprocessen 

2) hantering av 

postoperativ smärta 

3) omvårdnad 4) 

bekymmer med 

stomin 5) inverkan 

på kroppsbilden 6) 

behov av 

information och 

utbildning 7) fokus 

på levande 8) 

svårigheter med 

kirurgiska beslut 9) 

känslor rörande 

stomin 10) möta och 

anknyta med 

människor 11) 

sociala roller 12) 

arbetsroller  

Hög 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Danielsen.K, A 

Soerensen.E, E 

Burcharth, K 

Rosenberg, J 

 

2013 

 

Journal of 

Wound, 

Ostomy & 

Continence 

Nursing 40 (4): 

407-412 

 

Danmark 

 

Learning to live 

with a 

permanent 

intestinal 

ostomy – 

impact on 

everyday life 

and 

educational 

needs. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

effekterna av 

en permanent 

stomi på 

patientens 

vardag och att 

få ökad insikt i 

deras behov av 

stomirelaterad 

utbildning.  

Fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med 

hjälp av 

en fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

Datainsamling 

utfördes och 

analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuerna varade 

ca 90 min och 

transkriberades.  

Deltagarna 

rekryterades 

via en 

stomiklinik.  

15 deltagare, 

varav 8 kvinnor 

och 7 män 

delades in i två 

fokusgrupper. 

Deltagarnas 

ålder varierade 

mellan 22-83 

år. (Bortfall 5).  

 

Två 

huvudteman 

framkom: 1) 

att vara 

annorlunda 2) 

träning i att 

leva ett liv med 

stomi. 

Hög 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Sun,V 

Grant, M 

McMullen, C.M 

Altschuler, A 

Mohler, M.J 

Hornbrook, M.C 

Herrinton, L.J 

Baldwin, C.M 

Krouse, R.S 

 

2013 

Journal of 

Wound, Ostomy 

& Continence 

Nursing 40(1): 

61-72 

 

USA 

Surviving 

colorectal 

cancer – long 

term, 

persistent 

ostomy-specific 

concerns and 

adaptations. 

Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

ihållande 

stomispecifika 

problem och 

anpassningar 

över lång tid (> 

5år) hos 

personer med 

stomi som 

överlevt 

ändtarmscancer

.  

Kvalitativ data 

analyserades från åtta 

fokusgrupper 

och två öppna 

enkätfrågor.   

Gruppintervjuerna 

registrerades, 

transkriberades, 

och analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. 

Det skriftliga innehållet 

från de 

öppna enkätfrågorna  

analyserades med 

innehållsanalys. Varje 

gruppintervju  varade ca 

120 min.  

 

En enkät om 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

skickades ut till 

282 personer. 

Totalt svarade 130 

deltagare på två 

öppna frågor. De 

med högst och 

lägst poäng från 

enkäten tillfrågades 

om att delta i 

fokusgrupper. 

33(16 kvinnor och 

17 män) personer 

deltog i 8 

fokusgrupper. 57 

kvinnor och 73 

män. Medelåldern 

var 70,3 år.  

Resultatet 

presenteras 

både utifrån 

de åtta 

fokusgruppern

a och de två 

öppna 

frågorna.   

Som vardera 

resulterade i 

13 teman.  

Hög 

 

Etiskt 

prövad 

och 

godkänd. 
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Savard, J 

Woodgate, R 

 

2009 

 

Gastroenterology 

Nursing 32(1): 

33-41 

 

 

 

Kanada 

Young 

peoples’ 

experience 

of living with 

ulcerative 

colitis and 

an ostomy. 

Syftet med 

denna studie 

var att få en 

ökad 

förståelse 

för hur det 

är att som 

ung vuxen 

uppleva 

både IBD 

och en 

tillfällig 

stomi.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod användes. 

Varje deltagare 

deltog i två 

inspelade öppna 

intervjuer, av 

totalt 12 stycken 

intervjuer, som 

varade mellan 

30-150 min.  

Analysen för 

denna studie 

vägleddes av Van 

Manens 

tillvägagångssätt, 

som inkluderar 

tematisk 

analysmetod. 

 

Med hjälp av två 

stomisjuksköterskor 

rekryterades sex 

unga vuxna mellan 

19-24 år (fem 

kvinnor och en 

man) från ett 

behandlingshem i 

en stor stad i 

Kanada.  

Essensen i resultatet 

är att avslöja och dölja 

jaget. 3 teman och 10 

subteman 

presenterades: 

1)känslor av oro 1a) 

genans 1b) känna sig 

annorlunda 1c) 

frustration 1d) oro 1e) 

varför jag?  

2) det är svårt 2a) 

begränsningar 2b) 

oförutsägbarhet/förlust 

av kontroll 2c) 

smärtan  

3)förnyad självkänsla 

3a) frihet 3b) nytt liv. 

Medel 

 

Etiskt 

prövad och 

godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns.   
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

McMullen,C.K 

Hornbrook, 

M.C 

Grant, M 

Baldwin, C.M 

Wendel, C.S 

Mohler, M.J 

Altschuler, A 

Ramirez, M 

Krouse, R.S 

2008 

 

The Journal of 

Supportive 

oncology 

6(4):175-182 

 

USA 

The greatest 

challenges 

reported by 

long-term 

colorectal 

cancer 

survivors with 

stomas. 

Denna studie 
syftar till att 
beskriva de 

största 
utmaningarna hos 

långtidsöverlevare 
av 
ändtarmscancer 

med stomier.  
 

I denna artikel 

presenteras en 

kvalitativ analys 

av 

studiedeltagarnas 

skriftliga svar på 

en öppen 

enkätfråga. Det är 

en del av en 

större 

blandmetodsstudie 

om HRQOL 

långtidsöverlevare 

av 

ändtarmscancer. 

Den kvalitativa 

innehållsanalysen 

bygger ett tidigare 

kodningsschema 

och analysmetod. 

178 deltagare 

(102 män och 76 

kvinnor)deltog i 

studien och valdes 

ut från en del av 

en större 

blandmetodsstudie 

genom att besvara 

en öppen 

enkätfråga. 

Medelåldern var 

71,9 år.  

 

Urvalskriterier 

fanns. 

Analysen 

resulterade i 6 

teman:  

1)hantering av 

stomin och 

stomiutrustning 2) 

obehag, 

samsjuklighet och 

komplikationer 3) 

hinder, kvalitet 

och service inom 

hälso- och 

sjukvården 4) 

negativa 

psykosociala 

konsekvenser 

5)känslomässigt 

stöd och 

utbildning 

6)coping-filosofier 

och anpassning. 

 

Medel 

 

Etiskt 

prövad och 

godkänd. 

 

 



 

 
 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.       Bilaga 2. 

Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Manderson, L 

 

2005 

 

Social Science 

& Medicine 61: 

405-415 

 

Australien 

Boundary 

breaches: the 

body, sex and 

sexuality 

after stoma 

surgery 

Syftet med 

denna studie 

var att beskriva 

mäns och 

kvinnors 

upplevelser av 

att anpassa sig 

till en stomi.  

Kvalitativ studie. 

Del av en större 

pågående studie. 

Ostrukturerade 

intervjuer, varade 

mellan 120-300 

min och 

transkriberades. 

Vissa intervjuer 

delades upp i två 

sessioner. 14 

deltagare bodde 

geografiskt sett 

för långt bort och 

fick därför svara 

på öppna 

frågeformulär eller 

tala in svar på 

kassettband. 

Kassettbanden 

transkriberades. 

  

De uppgifter som 

denna studie 

bygger på är en del 

av en större 

pågående studie. 

32 deltagare 

svarade på en 

forskningsförfrågan 

i tidskriften Ostomy 

Australia. 18 

deltagare 

intervjuades och 14 

deltagare spelade 

in på band eller 

svarade skriftligt 

på frågeformulär. 

11 män och 21 

kvinnor i åldrarna 

24-82 år deltog.  

 

Genom 

tematisk analys 

framkom 3 

teman: 

1)anpassning 

till förändring 

2) att skyla och 

obehag  

3)sex och 

sexighet  

Medel 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Ramirez, M 

McMullen, C 

Grant, M 

Altschuler, A 

Hornbrook, 

M.C 

Krouse, R.S 

 

2009 

 

Women & 

Health 49: 

608-624 

 

USA 

Figuring out 

sex in a 

reconfigured 

body: 

experiences of 

female 

colorectal 

cancer 

survivors with 

ostomies. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka hur 

en stomi 

påverkar 

kvinnors 

sexualitet och 

intimitet.  

 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

öppna intervjuer med 

en intervjuguide 

användes som 

datainsamlingsmetod, 

varade 60 min. 

Intervjuerna 

kodades, spelades in 

och transkriberades.  

Dataanalys utfördes 

enligt Grounded 

theory.  

 

Kvinnor som 

hade deltagit i 

en större 

pågående 

studie 

tillfrågades om 

medverkan i 

denna studie. 

 

30 kvinnor 

mellan 44-93 

år deltog i 

studien.  

 

Analysen 

resulterade i 4 

teman:  

1) inga 

långsiktiga 

sexuella 

svårigheter  

2) långsiktiga 

sexuella 

svårigheter  

3)åldersrelaterade 

förändringar i 

sexualiteten  

4) Ingen sexuell 

upplevelse efter 

operationen 

 

Medel 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 
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Författare,  

År, Tidsskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet,  

Etik 

Annells, M 

 

2006 

 

Journal of 

Wound, Ostomy 

& Continence 

Nursing 33(5): 

518-524 

 

Australien 

The experience 

of flatus 

incontinence 

from a bowel 

ostomy: a 

hermeneutic 

phenomenology 

Syftet var att tolka 

och presentera 

möjliga betydelser i 

personers historier 

om deras 

erfarenheter av 

tarmgasinkontinens 

hos personer med 

stomi och hur det 

påverkar deras liv. 

Kvalitativ 

ansats med 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

design. 

Djupgående, 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in på 

video.   

En mängd 

tolkande, 

hermeneutiska 

metoder 

tillämpades för 

texttolkning. 

Längden på 

intervjuerna var 

60 min. 

Sex deltagare 

med tarmstomi 

rekryterades 

från en stad i 

Australien. I 

studien deltog 2 

män och 4 

kvinnor i 

åldrarna 50-83 

år.  

 

Urvalskriterier 

fanns. 

Resultatet 

presenteras som 

korta historier där 

9 teman ingick: 

1) Jag är ovärdig 

2)Jag är en 

hemlighet 3) Jag 

är alltid fylld med 

gas 4) Jag är inte 

mig själv ensam 

5)Jag är utan val 

(gällande 

tarmgasen) 6) 

Jag är en 

kontrollsökare 

(för att begränsa 

effekterna av 

tarmgasflödet) 7) 

Jag är odören 

8)Jag är inte 

normal 9)Jag 

lever ett liv, till 

viss del. 

 

Hög 

 

Etiskt prövad 

och godkänd. 

 

Etiskt 

resonemang 

finns. 


