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Abstrakt 

 

Erfarenheter av att leva med stomi efter kolo-/rektalcancer  

 

Bakgrund: Vanligaste orsaken till att en stomi anläggs är kolorektalcancer. En 

stomioperation kan orsaka förändringar i personens liv. Det kirurgiska ingreppet har 

stor inverkan på personens kropp. Personen kan uppleva oro, nedsatt självbild och 

försämrad livskvalitet. Personen med stomi kan även uppleva förändringar i det 

sociala livet och sexualiteten.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med stomi 

efter kolo-/rektalcancer. 

Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie där tio kvalitativa artiklar 

granskades och analyserades. Databassökningarna genomfördes i databaserna 

PubMed, CINAHL with full text och kompletterades med manuella sökningar.  

Resultat: Resultatet presenterades med fyra huvudkategorier med tillhörande elva 

underkategorier; kroppsliga förändringar med underkategorierna självbild och 

sexualitet, känslomässiga förändringar med underkategorierna anpassning och oro, 

livsstilsförändringar med underkategorierna vardagsaktiviteter, isolering, matvanor, 

klädval och resor och stöd med underkategorierna närståendes stöd och sjukvårdens 

stöd.  

Konklusion: Individerna beskrev olika erfarenheter och upplevde olika utmaningar 

med att leva med stomi, vissa kunde anpassa sig lättare till omställningen än andra. 

För att förbättra livskvaliteten hos personerna behövs stöd och information från 

sjuksköterskan som ser personen som en helhet med egna erfarenheter. 

 

 

Nyckelord: Stomi, erfarenheter, kolorektalcancer 

 



 

Abstract  

 

Experiences from living with an ostomy after colorectal / rectal cancer  

 

Background: Colorectal cancer is the most common cause for ostomy surgery. An 

ostomy surgery causes changes in a person's life. The surgery has a major impact on 

the person’s body. The person may experience anxiety, lowered self-esteem and 

reduced quality of life. The person with a stoma may also experience changes in social 

life and sexuality. 

Aim: The aim of this study was to examine people's experiences from living with an 

ostomy after colorectal / rectal cancer. 

Method: In this literature study, ten qualitative articles were reviewed and analyzed. 

The database searches were performed in PubMed, CINAHL with Full Text and 

supplemented by manual searches. 

Results: The results were presented in four main categories with eleven 

subcategories; bodily changes with subcategories self-esteem and sexuality, 

emotional changes with subcategories adaptation and anxiety, lifestyle changes with 

subcategories daily activities, isolation, eating habits, choice of clothes and travel and 

support with subcategories spouses support and medical support. 

Conclusion: The participants experienced various challenges of living with a stoma; 

some could adapt easier to the change than others. To improve the quality of life of 

the participants, support and information is needed from a nurse who sees the person 

as an individual with its own experiences. 
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Bakgrund 

Kroppen 

Kroppen kan vara mycket mer än bara den fysiska kroppen. Det är genom kroppen 

som människan kan förhålla sig till världen och den är därför viktig för identiteten. 

Om kroppen förändras kan individen uppleva sig själv på ett annat sätt, likaväl som 

att andra kan behandla personen annorlunda (Wiklund 2003, 46-50). Överviktiga 

kvinnor beskriver att de retats och utsatts för mobbning på grund av sina kroppar och 

utseende (Jensen 2014). Kvinnor kan uppleva en låg självkänsla och självförtroende 

som kan medföra isolering från olika sociala sammanhang. Genom en 

viktminskningsoperation får kvinnorna möjlighet att lära känna sina nya kroppar på 

nytt. Känslan av kroppskontroll och välbefinnande kan öka efter operationen vilket 

kan leda till en förhöjd självkänsla där kvinnorna får mod och lust att lära känna nya 

personer. 

 

Det är först när kroppen hotas av sjukdom eller försämrad funktion som individen 

blir uppmärksam på sin egen kropp (Birkler 2007, 38 & 89-90). Individen uppfattar 

först kroppen när den har blivit sjuk och jämför den med den tidigare friska kroppen. 

Så fort kroppen blir frisk igen kan den användas som tidigare och ingen vikt läggs 

längre på tänkandet kring kroppen. Utseendeförändringar i samband med blodcancer 

i benmärgen, det vill säga myelom, kan resultera i en negativ syn på sig själv (Kelly & 

Dowling 2011). Förändringarna i patienternas utseende påminner dem om 

sjukdomen. Patienterna kan uppleva en oro kring hur andra reagerar på sjukdomen 

och känna att de inte längre kan dölja sin cancer. 

 

Birkler (2007) beskriver att patienten upplever att kroppen blir till ett objekt när den 

utsätts för undersökningar. Ofta kan kroppen benämnas som ”den/det/något”. 

Patienten själv definierar sin kropp som ett objekt i tredje person för att underlätta 

samtalet kring den sjuka kroppen. 
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Stomi 

Stomier kan förekomma i alla åldersgrupper. Vid en stomioperation görs ett 

kirurgiskt ingrepp som förändrar kroppen (UOAA 2015 & Persson m.fl. 2008, 59). 

Ordet stomi härstammar från det grekiska ordet “stoma” som betyder mun eller 

öppning. Syftet med stomin är att leda ut kroppsvätska genom en nyskapad öppning i 

kroppen. Det finns stomier för både urin och faeces (UOAA 2015). Tarmstomier 

indelas i ileostomi och kolostomi (Axelsson & Berntsson 2014). 

 

Olika sjukdomstillstånd föranleder att personer behandlas med en stomi. 

Kolorektalcancer är den vanligaste orsaken till att stomier anläggs (Persson m.fl. 

2008, 63-64 & Marquis m.fl. 2003). Enligt Glimelius (2015) drabbas i Sverige 6200 

personer årligen av tjocktarm- och ändtarmscancer. De flesta som får sjukdomen är 

över 65 år gamla, vilket utgör 75 % av de insjuknade. Endast 5 % är under 50 år. 

Ändtarmscancer är något vanligare hos män jämfört med hos kvinnor. Andra 

anledningar till varför stomier kan vara nödvändiga är ärftliga tillstånd, trauma efter 

olyckor, inkontinens eller medfödda missbildningar (Stenzelius & Bengtsson 2009, 

594-643 & Gutman 2011b). Även andra sjukdomar såsom Ulcerös kolit och Crohns 

sjukdom kan föranleda att en stomioperation är nödvändig (Jansen m.fl. 2015). 

 

Ileostomi erhålls genom en operation som är livsnödvändig för individen (Gutman 

2011a). Vid operationen förs den funktionsdugliga delen av tunntarmen ut genom 

bukväggen för att skapa en stomi. Vanligen sitter stomin på nedre högra sidan av 

buken. Generellt avlägsnas även tjocktarmen och rektum och det leder till att den 

normala funktionen för tjocktarm och rektum inte längre fungerar. Anläggningen av 

stomin kan vara permanent eller temporär. 

 

Kolostomier anläggs genom en operation där rektum och anus avlägsnas och 

tjocktarmen förs ut genom bukväggen för att bilda en stomi (Gutman 2011b). 

Placeringen av stomin beror på var sjukdomen har skadat tarmen eller på de 

individuella skillnaderna på kroppen. Vid en stomioperation förändras personens 

naturliga tarmrörelser.  
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Till skillnad från anus, har stomin ingen egen slutmuskel och det medför att personen 

inte kan kontrollera tarmtömningen. Vid anläggning av stomi kan personens 

sjukdomssituation och hälsa förbättras, då smärtupplevelsen minskar (Black 2004). 

 

 

Stomins inverkan på personen 

En stomioperation kan orsaka stora omställningar i personens liv. Personen kan 

behöva köpa nya kläder, ändra sina matvanor och vänja sig till den kroppsliga 

förändring som stomin orsakat. Den förändrade situationen kan resultera i psykisk 

ohälsa såsom isolering, ensamhet och obehag (Gutman 2011a). Även andra studier 

visar att kolorektalcancer förorsakar stora förändringar i personens livskvalitet (Beck 

& Justham 2009, Cotrim & Pereira 2008 & Persson m.fl. 2005). Szczepkowski (2002) 

visar i sin studie att den stomiopererade personen hade svårt att återgå till sin 

tidigare yrkesverksamhet efter genomförd operation. Individen kan distansera sig 

från sociala kontakter och det kan leda till förändringar i personens fritidsaktiviteter. 

Genom att aktivt välja aktiviteter som inte inkluderar interaktion med andra 

människor resulterar det i att kontakten med andra personer begränsas. I en studie 

av Cohen (1991) beskrivs att personer oroar sig för läckage, ljud, eventuell lukt och att 

skada stomin. Det beskrivs även att kvinnor oroade sig för hur partnern skulle 

reagera på stomin (Cohen 1991). I en studie av Traa m.fl. (2012), uppger nästan 

hälften av kvinnorna att de upplevt sexuella svårigheter efter 

kolorektalcancerdiagnosen. Nugent m.fl. (1999) beskriver att stomioperationen 

orsakade livsstilsförändringar hos 80 % av deltagarna i studien och enbart 40 % 

uppgav problem med sitt sexliv. Kvinnor oroar sig över att placeringen av stomipåsen 

skulle hindra dem i det sexuella samlivet. Willams (2004) nämner att män kan 

undvika sexuellt umgänge på grund av försämrad ejakulationsförmåga, minskad 

sexlust och erektionssvårigheter. För både män och kvinnor kan den sexuella 

förmågan förändras i det postoperativa skedet (Lange m.fl. 2009). 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Beck och Justham (2009) ska sjuksköterskor arbeta utifrån ett holistiskt 

synsätt gentemot alla patienter. Med holistiskt synsätt menas konsten och 
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vetenskapen att behandla hela människan. Personen ses som en helhet av kropp, 

hjärna och omgivning. När en av de nämnda delarna utsätts för till exempel sjukdom 

drabbas även de andra delarna. Det i sin tur leder till att personen lider av ohälsa 

(Menninger 1976). Ohälsa utifrån ett holistiskt synsätt definieras som en oförmåga 

att agera för att främja den egna hälsan (Hedelin m.fl. 2009, 239). 

 

I en studie av Jakobsson (2007) beskriver personer att de blivit objektifierade och 

inte tagna på allvar av vårdpersonalen. Vid en stomioperation förändras kroppens 

naturliga tarmfunktioner och alla personer upplever den förändringen på ett 

individuellt och unikt sätt. För att kunna ge en god omvårdnad är det viktigt att 

individen deltar i sin egen omvårdnad och behandling (Nordgren & Fridlund 2001 & 

Larsson m.fl. 2007). Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 2a ska patienten så långt som 

det är möjligt få vara med och utforma sin egen vård och behandling (jmf. SBU 2013). 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad där individen är i centrum är 

det av stor vikt att sjuksköterskan använder strategier som gör det möjligt att bygga 

upp en nära relation för att lära känna patienten. Genom det kan sjuksköterskan och 

patienten tillsammans förstärka individens möjlighet till egenvård (Sahlsten m.fl. 

2009). För att patienten ska kunna förstå innebörden med omvårdnaden och kunna 

ta till sig av informationen krävs det att sjuksköterskan ger korrekt och tillräcklig 

information som motsvarar patientens intellektuella förmåga (Saino m.fl. 2001). 

Cancerdiagnosen och den följande behandlingen med stomi medför att individen är 

tvungen att anpassa sig till en förändrad kropp. För att skapa en god omvårdnad där 

personen sätts i centrum behövs det sjuksköterskor som arbetar utifrån ett holistiskt 

synsätt och ser personen som en individ med egna erfarenheter. Genom ökad 

förståelse för personers erfarenheter av stomi hos sjuksköterskor är förhoppningen 

att tidigare kunna uppmärksamma eventuella problem och frågor som kan 

uppkomma efter en stomioperation. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med stomi efter 

kolo-/rektalcancer. 
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Metod 

Design 

För att besvara syftet undersöktes kunskapen inom det valda ämnesområdet och 

studien utformades som en litteraturstudie. De valda vetenskapliga artiklarna 

värderades och analyserades för att försäkra att de svarade gentemot studiens syfte 

(jmf. Forsberg & Wengström 2008, 29). Målet med studien var att bidra med ökad 

förståelse hos sjuksköterskan för eventuella problem relaterade till stomin. Kvalitativ 

forskning användes till resultatet eftersom den ökar förståelse utifrån individens eget 

perspektiv (jmf. Friberg 2012, 121-122). Referering har gjorts på svenska istället för 

de latinska förkortningarna för att göra studien enhetlig med det skrivna språket. 

 

 

Sökmetoder 

Artiklarna som svarade på syftet hittades i databaserna PubMed och CINAHL with 

full text. För att bredda sökningarna och få ett större urval söktes även artiklar i 

PsycInfo. Olika databaser valdes eftersom de innehåller olika ämnesområden. 

PubMed hade för studien relevanta ämnesområden som belyser sjukdomstillstånd 

och omvårdnad. En stor del av de artiklar som kan finnas i CINAHL belyser 

omvårdnadsområden och publiceras inte i databasen PubMed. PsycInfo är en bred 

databas som fokuserar huvudsakligen på psykologi men innehåller även angränsande 

ämnesområden som omvårdnad och medicin (Landén 2011, 5). 

Utifrån syftet formulerades lämpliga sökord som kompletterades med nyckelord från 

andra lämpliga artiklar som fanns i sökningarna som gjordes. Sökorden som nyttjats 

vid databassökningarna är colostomy, women, sexuality, colorectalcancer, sexual 

experience, stoma, ostomies, man, experience, stoma surgery och sexual 

relationships.  Endast den booleska operatoren ”AND” har använts för att avgränsa 

sökningen. Den avgränsningen gjorde att alla våra valda sökord skulle finnas med i 

artiklarna (jmf. Landén 2011, 4, Friberg 2012, 69 & Willman & Stoltz 2002, 62-63). 

Sökningarna avgränsades till ”english language, peer reviewed”. 

Studien har inriktats specifikt mot dem som drabbats av kolo-/rektalcancer. Enligt 

Karlsson Holm (2014) diagnostiseras oftast inte patienter med kolonrektalcancer före 

40 års ålder. För att inte exkludera personer som får diagnosen kolonrektalcancer 

tidigt i livet valde vi att exkludera personer yngre än 19 år. Åldern 19 valdes för att det 
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fanns en funktion i PubMed som avgränsade sökningarna från 19+. Sökningarna 

avgränsades inte utifrån när artiklarna var publicerade. I den inledande 

databassökningen visade det sig att ämnet inte verkar ha studerats i en större 

utsträckning, vilket ledde fram till att inga artiklar exkluderades på grund av tidigt 

publikationsdatum. 

 

 

Urval 

För att besvara syftet med litteraturstudien valdes artiklar med kvalitativ ansats som 

fokuserade på män och kvinnors erfarenheter av stomi efter en stomioperation. 

Artiklar som belyste kolo-/rektalcancer inkluderades i studien. De valda artiklarna 

skulle vara etiskt granskade eller föra ett etiskt resonemang. Artiklarna skulle vara 

skrivna på svenska, tyska eller engelska, övriga språk exkluderades. 

Databassökningarna som inkluderar urval 1-4 presenteras som bilaga 1. 

 

Först lästes titel och abstrakt på 36 artiklar som svarade på studiens syfte (urval 1). 

Ytterligare en artikel hittades via manuell sökning på Google Scholar då artikeln inte 

var tillgänglig på PubMed vid datasökningen, men hade ett abstrakt som passade 

studien. Ingen artikel som hittades via PsycInfo granskades vidare. De 28 artiklar 

som innehöll ett abstrakt intressant för studiens syfte valdes från urval 1 och 

resultatet lästes igenom (urval 2). Efter läsningen av artiklarna valdes tolv artiklar ut 

för kvalitetsgranskning (urval 3). Granskningen skedde med hjälp av SBU:s 

granskningsmall och presenteras som bilaga 2. Artiklarna värderades utifrån hög, 

medel och låg kvalitet. Efter värderingen av de tolv artiklarna värderades tio artiklar 

med medel eller hög kvalitet (urval 4). De resterande två artiklarna exkluderades på 

grund av att de värderats med låg kvalitet. De tio valda resultatartiklarna presenteras 

som bilaga 3. 

 

 

Analys 

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger där fokus låg på studiernas resultat. 

Resultatet översattes till svenska för att bli mer lättöverskådligt och för att lättare 

kunna avgöras om studierna svarade på syftet (jmf. Friberg 2012, 45). För att komma 
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fram till resultatet för studien plockades relevanta delar utifrån syftet ut ur de 

sammanfattade artiklarna. Meningsenheterna som skulle inkluderas i resultatet 

skrevs ut och sorterades in under olika underkategorier. Därefter valdes 

huvudkategorier som täckte underkategoriernas innehåll. 

 

För att undvika tolkningsfel dubbelkollades de svenska sammanfattningarna 

gentemot originalartiklarna ytterligare några gånger. Resultatet presenterades i 

löpande text under de valda kategorierna. Alla moment i litteraturstudien arbetades 

igenom gemensamt. 

 

 

Forskningsetik 

Forskning är en bidragande faktor till att vi kan förbättra och förnya kunskap inom 

olika ämnesområden. Helsingforsdeklarationen ska säkerhetsställa försökspersonens 

autonomi och integritet. Deklarationen är det grundläggande dokumentet som ska 

ligga till grund för granskningen av humanforskning innan den påbörjas 

(Vetenskapsrådet 2003). För att följa de uppsatta riktlinjerna som skyddar 

deltagarna i studierna var det viktigt för vår litteraturstudie att välja material som var 

etiskt beprövat för att kunna säkerhetsställa våra etiska reflektioner (jmf. Codex 

2015). Åtta av de tio artiklar som valdes för resultatet hade beskrivit i text att de var 

etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. De andra två hade inte nämnt i 

artiklarna att studierna var godkända av en etisk kommitté. Båda två var publicerade 

i tidningar som har som krav att de artiklar som innehåller humanforskning ska vara 

etiskt granskade för att bli publicerade. Av den anledningen var båda dessa artiklar 

inkluderade i resultatet eftersom de överensstämde med studiens etiska krav. Vidare 

har vi använt ett kritiskt förhållningssätt när artiklarna analyserades. Det fanns risk 

att artiklar medvetet valdes som stödde våra egna tankar kring syftet och genom det 

skulle resultatet kunna bli styrt mot de egna föreställningarna (jmf. Friberg 2012, 

138). Hänsyn har tagits till att det engelska språket inte är vårt modersmål och det 

finns risk för att tolkningsfel kan förekomma. 
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För att minimera risken för misstolkningar valde vi att granska den svenska 

översättningen som gjorts, mot originalartikeln på engelska, vid flertalet tillfällen 

(jmf. Friberg 2012, 129). Ytterligare skulle vi vara noggranna med 

referenshanteringen för att undvika plagiat och tydligt kunna framföra våra egna 

tankar och åsikter. 

 

Resultat 

Analysen av de tio valda artiklarna resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande 

elva underkategorier. Kategorierna med underkategorier visas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 – Resultatets huvudkategorier med respektive underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Kroppsliga förändringar 
 Självbild 

 Sexualitet 

Känslomässiga förändringar 
 Anpassning 

 Oro 

Livsstilsförändringar  

 Vardagsaktiviteter 

 Isolering 

 Matvanor 

 Klädval 

 Resor 

Stöd 
 Närståendes stöd 

 Sjukvårdens stöd 
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Kroppsliga förändringar 

Personerna kunde få kroppsliga förändringar relaterat till cancerbehandlingen. Detta 

resulterade i att de kunde uppleva förändringar i självbilden och sexualiteten. 

 

Självbild 

Cancerdiagnosen och stomin orsakade en förändrad självbild. Det upplevdes en stor 

livs- och identitetsförändring eftersom den tidigare friska personen blev en 

cancerpatient (Rezende Dázio m.fl. 2009). Vissa kände sig inte längre normala och 

uppfattade kroppen som främmande (McMullen m.fl. 2008 & Persson & Hellström 

2002). Operationen inverkade negativt på självbilden och stomin undanhölls från 

partnern (Rozmovits & Ziebland 2004). Mannens självbild, som förknippades med en 

stark, manlig och motståndskraftig kropp rubbades på grund av sjukdomen (Rezende 

Dázio m.fl. 2009). Stomin kunde medföra hudirritationer och klåda med infektioner 

som komplikation. Den stomibärande personen upplevde detta som en ytterligare 

utmaning mot kroppsuppfattningen (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011, McMullen m.fl. 2008, 

Manderson 2005 & Persson & Hellström 2002). 

 

Sexualitet 

Efter kolo-/rektalcancerbehandlingen upplevde män och kvinnor sexuella 

komplikationer relaterat till de kroppsliga förändringarna. Förändringarna i 

ändtarmen och vaginan gav upphov till akut smärta vilket ledde till att samlag var 

omöjligt eller svårt att genomföra (Andersson m.fl. 2010, Manderson 2005, Rezende 

Dázio m.fl. 2009, Persson & Hellström 2002 & Ramirez m.fl. 2009). Tidig menopaus, 

svåra brännskador i vaginan efter strålbehandlingen och nedsatt fertilitet på grund av 

cellgifter var komplikationer som kvinnor drabbats av efter cancerbehandlingen 

(Rozmovits & Ziebland 2004). Män drabbades av erektionsproblem efter 

stomioperationen och några hade blivit impotenta efter strålbehandlingen (Ohlsson- 

Nevo m.fl. 2011 & Rozmovits & Ziebland 2004). 

 

Stomioperationen och stomin medförde förändringar i sexualiteten och de intima 

relationerna. Personerna drog sig tillbaka från sexuella relationer eller försökte hitta 

andra sätt att uttrycka sin intimitet (McMullen m.fl. 2008 & Ohlsson-Nevo m.fl. 

2011). Vissa kunde fortsätta ha ett aktivt sexliv med sin partner efter 
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stomioperationen och andra beskrev nedsatt sexlust (Altschuler m.fl. 2009, Ramirez 

m.fl. 2009 & Manderson 2005, Rezende Dázio m.fl. 2009 & Persson & Hellström 

2002). Vid intima relationer beskrevs en oro kring att stomipåsen skulle lossna, lukta 

eller låta (Manderson 2005, Rezende Dázio m.fl. 2009 & Ramirez m.fl. 2009). För att 

uppleva trygghet vid sex valde stomibäraren att tömma stomipåsen innan för att 

minska risken för läckage (Ramirez m.fl. 2009). Personer upplevde sig oattraktiva 

med stomi och tänkte att de inte längre skulle kunna njuta av sex (Persson & 

Hellström 2002, Manderson 2005 & Ramirez m.fl. 2009). I samband med sex 

förkläddes stomipåsen för att öka attraktiviteten (Persson & Hellström 2002, 

Manderson 2005 & Ramirez m.fl. 2009).  

 

Att visa stomipåsen med dess innehåll för någon annan var en ångestfylld situation 

där en negativ reaktion från sexpartnern kunde leda till nedsatt lust och sexuell 

inaktivitet (Manderson 2005, Grant m.fl. 2011 & Ramirez m.fl. 2009). 

 

Äldre kvinnor uppgav att sex inte längre hade en stor betydelse i deras liv. De kunde 

hantera förlusten av intimitet bättre än yngre kvinnor eftersom det räknades som en 

del av det naturliga åldrandet (Ramirez m.fl. 2009 & Manderson 2005). När 

penetration inte längre var möjligt ersattes samlag med masturbation, oralsex, närhet 

till sin partner eller gåvor för att uttrycka den sexuella lusten (Ohlsson-Nevo m.fl. 

2011 & Ramirez m.fl. 2009). Förlusten av den tidigare intimiteten med sin partner 

beskrevs som förkrossande och en enorm sorg. En längtan efter att kunna återuppta 

samma sexliv som innan operationen beskrevs (Ramirez m.fl. 2009, Ohlsson- Nevo 

m.fl. 2011 & McMullen m.fl. 2008). 

 

 

Känslomässiga förändringar 

Känslomässiga förändringar beskrevs hos personerna med stomi. De var tvungna att 

anpassa sig till det nya livet med stomi och lära sig hantera uppkomsten av 

oroskänslor. Stöd från familj, vänner och sjukvård var en viktig del i personens 

anpassning till stomin. 
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Anpassning 

Stomioperationen kunde framkalla känslor av tacksamhet eftersom den givit dem 

livet tillbaka efter cancern (McMullen m.fl. 2008, Ramirez m.fl. 2009 & Andersson 

m.fl. 2010). Beslutet om stomioperationen gav upphov till känslor av ångest och 

tvekan fast än personen förstod att operationen var livsnödvändig (Rezende Dázio 

m.fl. 2009). För att acceptera stomin, även om den medförde svårigheter med 

sexlivet och kroppsuppfattningen, krävdes det att personen lärde sig att hantera 

stomin och den nya eliminationsvägen (Ramirez m.fl. 2009 & McMullen m.fl. 2008). 

Humor beskrevs som ett verktyg som användes för att anpassa sig till de nya 

utmaningarna som stomin ställde dem inför (Grant m.fl. 2011 & McMullen m.fl. 

2008). 

 

Oro 

Cancerdiagnosen väckte starka oroskänslor och döden klassades som en fiende som 

skulle besegras (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011). Bland män orsakade diagnosen känslor av 

ångest, stress och en obalans i livet (Rezende Dázio m.fl. 2009). Trots detta 

upplevdes ändå diagnosen som en lättnad för att symtomen från cancern fick en 

orsak (Andersson m.fl. 2010). Ett återbesök på sjukhuset framkallade oroskänslor 

eftersom det kunde innebära en upptäckt av nya tumörer (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011 & 

Andersson m.fl. 2010). 

 

Lukt och läckage från stomipåsen upplevdes som ytterligare en orosfaktor (Persson & 

Hellström 2002, McMullen m.fl. 2008, Ohlsson-Nevo m.fl. 2011, Manderson 2005 & 

Andersson m.fl. 2010). Vid avföringslukt trodde personerna att lukten kom från deras 

stomipåse och det orsakade känslor av förlägenhet (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011 & 

Andersson m.fl. 2010). Oroskänslor väcktes var när påsen fylldes med gas och 

stomipåsen blev synlig för andra människor (Persson & Hellström 2002, McMullen 

m.fl. 2008 & Manderson 2005) men ingen upplevde större problem med att berätta 

för sina närmsta vänner om stomin (Persson & Hellström 2002). Kvinnor beskrev 

problem med sömnen som relaterades till svårigheter med att hitta sovställningar 

som inte gav läckage från stomin (Grant m.fl. 2011).  
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Vissa hade blivit känslosamma och gråtit vid tillfällen när stomin lossnat och läckt 

(Rozmovits & Ziebland 2004). Personerna tog med sig extra material för att 

minimera rädslan inför ett eventuellt läckage från stomipåsen (Andersson m.fl. 2010 

& Manderson 2005).  

 

 

Livsstilsförändringar 

Stomin hade inverkan på livsstilen där förändringar i vardagsaktiviteter, matvanor, 

klädval och resor beskrevs. Vissa personer upplevde även att stomin medförde 

ensamhet och ledde i vissa fall till att personen isolerade sig i hemmet. 

 

Vardagsaktiviteter 

Efter stomioperationen återgick antingen livet tillbaka till det normala igen eller 

skapades en ny normalitet (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011 & Andersson m.fl. 2010). Vissa 

personer upplevde en enorm trötthet, så pass att deras vardag med hushållssysslor 

och fritidsaktiviteter blev lidande (Ohlsson-Nevo m.fl. 2011). Stomin påverkade det 

sociala livet på olika sätt. Det var viktigt att veta var närmaste toalett fanns på nya 

ställen och vid restaurangbesök valdes ett bord där personen diskret kunde lämna 

sällskapet för att gå på toaletten (Andersson m.fl. 2010 & Manderson 2005). 

Förlusten av kontrollen av tarmrörelserna upplevdes som speciellt pinsamt i sociala 

sammanhang (Rozmovits & Ziebland 2004). Stomin upplevdes som ett litet 

handikapp eftersom det krävdes mer planering än tidigare för att klara av vardagen 

(Andersson m.fl. 2010). Fritidsaktiviteterna delades in i två grupper: aktiviteter som 

kunde genomföras efter stomioperationen och de som inte längre kunde utföras. 

Vandring, bowling och trädgårdsarbete återupptogs efter operationen. Vissa ansåg att 

simning var en olämplig aktivitet medan andra återupptog simning och 

bastubadande igen efter stomioperationen (Grant m.fl. 2011 & Persson & Hellström 

2002). 

 

Isolering 

Efter stomioperationen valde många att stanna hemma och beskrev känslor av 

ensamhet (McMullen m.fl. 2008, Rozmovits & Ziebland 2004 & Manderson 2005). 
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En man beskrev att han valde att sitta långt ifrån andra när han gick ut för att 

undvika att de skulle känna någon lukt från honom (McMullen m.fl. 2008). En 

kvinna isolerade sig genom att be sin partner att lämna henne, eftersom hon tyckte 

att han skulle få ett bättre liv utan henne (Manderson 2005). Rädslan för att 

stomipåsen skulle lossna gjorde att en kvinna inte längre deltog i sociala 

sammanhang trots att hon beskrev sig själv som en aktiv person (Rozmovits & 

Ziebland 2004). 

 

Matvanor 

Mat var en utmaning efter stomioperationen (Grant m.fl. 2011, McMullen m.fl. 2008, 

Andersson m.fl. 2010, Ohlsson-Nevo m.fl. 2011, Rozmovits & Ziebland 2004 & 

Rezende Dázio m.fl. 2009). Maträtter som gav upphov till gasutveckling var något 

som sorterades bort från menyn (Grant m.fl. 2011, McMullen m.fl. 2008 & Andersson 

m.fl. 2010). Mindre matintag föredrogs eftersom personen då själv kunde styra 

tarmens tömning i stomipåsen och utvecklingen av gaser (Grant m.fl. 2011 & 

Andersson m.fl. 2010). Det upplevdes svårt att hitta mat som inte gav dem 

förstoppning, diarré eller gasutveckling och tarmen var känsligare jämfört med innan 

operationen (Rozmovits & Ziebland 2004, McMullen m.fl. 2008 & Ohlsson-Nevo 

m.fl. 2011). Kvinnorna i studien av Andersson m.fl. (2010) beskrev att de inte 

behövde ha restriktioner kring matintaget när de var bland familj och vänner och 

kände sig bekväma även om de hade gaser. 

 

Klädval 

Klädstilen hade ändrats för att skydda stomin från irritation och tryck (Andersson 

m.fl. 2010, Manderson 2005, Grant m.fl. 2011, Persson & Hellström 2002, Ohlsson-

Nevo m.fl. 2011 & McMullen m.fl. 2008). Löst sittande kläder valdes för att 

osynliggöra stomin (Grant m.fl. 2011, Andersson m.fl. 2010, Persson & Hellström 

2002 & McMullen m.fl. 2008). Några män började använda hängslen, med 

motiveringen att det kändes säkrare (Persson & Hellström 2002). Kläder som 

egentligen inte tillhörde deras klädstil valdes för att få plats med stomipåsen. 

Möjligheten, att i deras ögon, bära sexiga kläder försvann (Andersson m.fl. 2010 & 

Manderson 2005).  
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Resor 

Att resa med stomi beskrevs som en utmaning (Grant m.fl. 2011). I stället för att sova 

över hos vänner och anhöriga föredrogs det att bo på hotell. Att åka på en bussresa 

beskrevs också som en utmaning eftersom det innebar att vara tvungen att vara nära 

andra och dela rum med främlingar. I en studie av Persson & Hellström (2002) 

uttryckte en kvinna som varit på resa med sina vänner att det varit genant att kliva 

upp på morgonen och den fyllda stomipåsen var synlig. Användning av offentliga 

toaletter på resor undveks (McMullen m.fl. 2008 & Ohlsson-Nevo m.fl. 2011). 

Flygplansresor var problematiska eftersom den stomibärande personen var tvungen 

att sitta nära någon annan. Säkerhetskontrollen på flygplatsen och toaletterna på 

flygplanet uppfattades som ett oövervinneligt hinder (McMullen m.fl. 2008). 

 

 

Stöd 

Personerna med stomi efterfrågade stöd från närstående såväl som sjukvården. 

Stödet kunde både ha positivt och negativt inflytande på personens anpassning till 

stomin. 

 

Närståendes stöd 

Närståendes stöd nämndes i flera av studierna. Stödet kunde både ha negativ och 

positiv inverkan på personen med stomi och partnern (Altschuler m.fl. 2009, 

Andersson m.fl. 2010, Grant m.fl. 2011, Ramirez m.fl. 2009, McMullen m.fl. 2008, 

Rozmovits & Ziebland 2004, Ohlsson- Nevo m.fl. 2011, Rezende Dázio m.fl. 2009). 

Kvinnorna upplevde att det mest meningsfulla stödet för att känna sig normal igen 

efter stomioperationen var det stödet som partnern gav (Manderson 2005 & 

Altschuler m.fl. 2009). I en relation där partnern gav gott stöd, utvecklades 

relationen och blev bättre (Ramirez m.fl. 2009 & Ohlsson- Nevo m.fl. 2011). 

Stöd från familj och vänner var uppskattat, men ibland kunde de stomibärande 

personerna uppleva stödet som otillräckligt på grund av bristande sjukdomskunskap 

(Ohlsson- Nevo m.fl. 2011). 

 

Kvinnorna som fått dåligt stöd från sin partner förklarade att det haft negativ effekt 

på deras anpassning för livet med stomi (Altschuler m.fl. 2009).  
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En känsla av ensamhet uttrycktes eftersom personen inte kunde prata med sin 

partner om cancersjukdomen (Ohlsson- Nevo m.fl. 2011). 

 

Sjukvårdens stöd  

Från sjukvården önskade kvinnor att få bra information och stöd vid sjukdomen, 

behandlingen såväl som vad det innebar att leva med stomi. Att träffa andra med 

liknande problem ansågs som positivt (Andersson m.fl. 2010). Vissa personer 

upplevde att de inte hade fått tillräckligt med information innan operationen från 

sjukvården och önskade att få stöd och postoperativ hjälp med sexuella problem 

längre fram (Persson & Hellström 2002 & Andersson m.fl. 2010). Efter operationen 

förlitade sig män på sjukvården och dess stöd kring stomin. 

Med tiden lärde de sig att hantera stomin själva och först då väcktes frågor kring den 

sexuella aktiviteten som var en avgörande del i att återfå tillbaka kontrollen över sitt 

eget liv (Rezende Dázio m.fl. 2009). 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussionen 

Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med stomi efter 

kolo-/rektalcancer. Analysen av de tio vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra 

huvudkategorier med tillhörande elva underkategorier. Kroppsliga förändringar 

indelades i självbild och sexualitet. Känslomässiga förändringar indelades i 

anpassning och oro. Livsstilsförändringar indelades i vardagsaktiviteter, isolering, 

matvanor, klädval och resor. Stöd indelades i närståendes stöd och sjukvårdens stöd. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att den stomibärande personen ställs inför olika 

utmaningar som både kan vara fysiska och psykiska. Utmaningarna påverkar även 

självbilden, kroppsuppfattningen, sexualiteten och livsstilen. 

 

Under huvudkategorin ”kroppsliga förändringar” framkom det i litteraturstudiens 

resultat att både män och kvinnors självbild förändrades. I likhet med vårt resultat 

uppgav Brunet m.fl. (2013) att diagnosen bröstcancer även den hade inverkan på den 
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synliga och osynliga kroppen. Ayaz och Kubilay (2009) beskrev att personer kan 

uppleva osäkerhet och försämrat självförtroende när de inte trivs med sin kropp. Det 

kan enligt Ayaz och Kubilay påverka personens hälsa. Sjukvården bör erbjuda stöd till 

personer som genomgått en stomioperation för att förhindra ohälsa hos dem med 

nedsatt självförtroende. Vidare beskriver Ayaz och Kubilay att särskilt stöd från 

sjuksköterskan bör erbjudas till personer utan socialt nätverk. 

 

Kvinnliga deltagare i litteraturstudiens resultat upplevde samlag smärtsamt och män 

beskrev problem med erektionen. I två studier av Ball m.fl. (2013) och Den Oudsten 

m.fl. (2012) beskrivs liknande problem. Både män och kvinnor drabbades av sexuella 

dysfunktioner efter en kolo-/rektalcancerbehandlingen. Trots att båda könen verkade 

vara utsatta för sexuella problem efter operationen var det enbart kvinnor, i vårt 

resultat, som frågade efter stöd och information. I likhet med vårt resultat uppger 

Berner m.fl. (2008) att män oftast inte sökte vård för erektil dysfunktion. Kort sagt 

verkar det vara svårare för män att använda sig av sjukvårdens resurser av stöd och 

information. Därför bör sjukvården ta hänsyn till att män eventuellt har svårare att 

diskutera sina sexuella problem med sjukvården i jämförelse med kvinnor. I en studie 

gjord av Berner m.fl. (2008) identifierade män erektionsproblemen som den främsta 

svårigheten till varför sjukvården inte kontaktades. Resultatet visade brist på 

information och stöd från sjukvården angående sexualitet. I likhet med vårt resultat 

önskade sig flera av deltagarna i en studie av Flynn m.fl. (2012) att få diskutera sina 

sexuella problem med vårdpersonalen. 

 

Under huvudkategorin ”känslomässiga förändringar” framkom det av resultatet att 

personerna upplevde en oro kring lukt, läckage och ljud från stomin. I andra studier 

beskrivs även problem med oro för lukt, läckage och ljud från stomin (Claessens m.fl. 

2015, Vonk-Klaassen m.fl. 2015 & Nybæk m.fl. 2009). Utifrån litteraturstudiens 

resultat kan slutsatsen dras att den stomibärande personen är i behov av rådgivning 

från sjuksköterskan för att kunna hitta rätt stomimaterial som kan skapa en trygghet 

i vardagen. För att kunna öka personens livskvalité och underlätta anpassningen till 

den nya kroppen krävs det rätt information om stomimaterial från sjukvården. 

Sjuksköterskan kan konsultera en stomisjuksköterska när kompentensen inte räcker 

till (jmf. Johnson m.fl. 2015). Stomissjuksköterskan kan ge förslag på lämpliga 

tillbehörsprodukter. Tillbehörsprodukter ska hjälpa den stomibärande personen att 
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känna trygghet för stomin och inte behöva oroa sig för läckage och ljud. Genom det 

kan personen få tillbaka sitt förtroende till den förändrade kroppen. 

 

Under huvudkategorin ”livsstilsförändringar” framkom det att personerna med stomi 

var tvungna att planera vardagen på ett annat sätt än tidigare. Extra material var 

nödvändigt och sociala möten beskrevs som besvärligt. I en studie av Claessens m.fl. 

(2015) uppgav deltagarna samma problem. I likhet med litteraturstudiens resultat 

beskriver Anaraki m.fl. (2012) och Neuman m.fl. (2012) att stomibärare var tvungna 

att göra förändringar relaterade till klädstilen och matintaget. Utifrån det kan 

slutsatsen dras att den stomibärande personen även här är i behov av att få 

information specifikt om mat och kläder för att kunna återgå till en normal vardag. 

Matintag kan vara en utmaning efter det kirurgiska ingreppet. Olika maträtter kan 

medföra vattnig avföring eller gaser (Floruta, 2001). För att kunna lokalisera 

livsmedel som orsakar problem rekommenderas att personen testar olika livsmedel 

stegvis eftersom effekten då kan mätas (jmf. Floruta, 2001). Ett lämpligt hjälpmedel 

kan vara en matdagbok där personen själv kan anteckna ned livsmedlens inverkan på 

tarmens rörelser och avföringen. 

 

Personens klädval kan vara ett svårare problem för sjukvården att ge rådgivning om 

eftersom klädvalet är individuellt. Sjukvården bör istället för att fokusera på klädvalet 

ge stöd kring accepterandet av stomin eftersom det kan bidra till att personen vågar 

återgå till sitt tidigare klädval. Genom att öka acceptansen till kroppsförändringarna 

kan personen lättare återgå till sin tidigare klädstil. Litteraturstudiens resultat visade 

att personer, speciellt vid intima situationer, önskade att övertäcka stomin för att 

främja attraktiviteten. Här kan sjukvården rekommendera användandet av ett 

stomiöverdrag. Vid intima relationer kan överdraget hjälpa den stomibärande 

personen att uppleva ökad trygghet och självförtroende (Johnson m.fl. 2015). 

 

Under huvudkategorin ”stöd” framkom det att personerna med stomi var i behov av 

stöd från närstående såväl som från sjukvården. Stöd efterfrågades specifikt vid 

sexuella frågor och vissa personer upplevde att de inte hade fått det stöd de behövde. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att de stomibärande personerna hade upplevt att de 

både fått positivt och negativt stöd från sina närstående.  Piwonka och Merino (1999) 
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beskriver att stödet från närstående är grundläggande för patienter efter en 

stomioperation och därför är det viktigt att även inkludera närstående vid 

information om stomin och cancersjukdomen. I likhet med litteraturstudiens resultat 

beskriver även Piwonka och Merino (1999) att de som fått lite eller dåligt stöd från 

sina närstående hade svårare att anpassa sig till stomin. 

 

För att kunna anpassa sig till det nya livet med stomi kan sjukvården erbjuda 

stödgrupper där den stomibärande personen kan återuppta en social aktivitet där 

erfarenheter kring sociala möten och anpassningen till stomin kan delas med 

varandra. En studie av Anaraki m.fl. (2012) visar att många stomibärare deltog i 

stödgrupper och fick gott stöd från andra stomibärare. 

 

Oavsett personens ålder påverkades den sexuella lusten och förmågan efter kolo-

/rektalcancerbehandlingen. I likhet med vårt resultat beskriver Ball m.fl (2013) att 

deltagarna relaterade bristen på sex till sin höga ålder snarare än till 

cancersjukdomen. Vårt resultat visade att yngre kvinnor upplevde förlusten av sex 

som förkrossande och en enorm sorg. Samma känslor beskrevs i en studie av Allison 

m.fl. (2013). Sjuksköterskan bör ge råd och stöd till yngre såväl som till äldre 

personer eftersom ett aktivt sexliv lika gärna kan vara en stor del hos den åldrande 

människan (jmf. Ni Lochlainn & Kenny 2013). 

 

Betydelse för omvårdnad 

För att uppnå en hälsofrämjande vård krävs det sjuksköterskor som inte enbart 

fokuserar på personens sjukdom utan som ser hela människan bakom sjukdomen. 

För att undvika objektifiering av personen är det viktigt med rätt bemötande och att 

visa intresse och respekt för individen. För att kunna ge god omvårdnad utifrån ett 

holistiskt synsätt krävs god vägledning under sjuksköterskans utbildning och en miljö 

där människan sätts i centrum. Zamanzadeh m.fl. (2015) menar att vårdens kvalitet 

kan förbättras genom att sätta hela personen i fokus istället för att bara bota 

sjukdomen. Deltagarna i studien av Zamanzadeh m.fl. (2015) identifierade sig som 

cancerpatienter istället för individer. Litteraturstudiens resultat visar att den 

stomibärande personen hade samma känslor. För att främja personens hälsa 

rekommenderar vi att hälsan ses som en helhet där personens egen värdering av sin 

hälsa och välbefinnande sätts i fokus (jmf. Statens folkhälsoinstitut 2013). Ett av 
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sjukvårdens mål bör vara att bli bättre på att uppmärksamma personen bakom 

sjukdomen. 

 

För att skapa trygghet och en god relation mellan sjuksköterskan och patienten, som 

grund för en god stödjande omvårdnad, kan Travelbees teori användas. Travelbees 

teori belyser omvårdnadens mellanmänskliga aspekter (Kirkevold 2000, 130). De 

viktigaste begreppen i Travelbees teori är människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer samt kommunikation. Travelbee menar att människan är en 

unik individ som inte är lik någon annan. Vidare menar Travelbee att sjuksköterskans 

och patientens interaktioner med varandra måste förstås för att sjuksköterskan ska 

kunna inse vad god omvårdnad är. Travelbee poängterar att kommunikationen, både 

verbal och ickeverbal, är det viktigaste redskapet som sjuksköterskan har för att 

kunna bygga upp en relation till patienten. Kommunikationen är ett redskap som kan 

lindra eller förstärka patientens känslor orsakade av sjukdomen. Hon beskriver även 

att sjuksköterskan behöver ha en god inkänningsförmåga för ett lyckat samtal med 

patienten. Vidare beskrivs att kommunikativa svårigheter kan bero på att 

sjuksköterskan inte ser patienten som en individ. Sjukdomen och lidandet beskrivs 

som en personlig upplevelse och sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna styrka 

och en mening med sjukdomen. Utifrån Travelbees teori drar vi slutsatsen att god 

kommunikation behövs vid möten mellan patienten och sjuksköterskan. I en studie 

av Beaver m.fl. (2010) upplevde patienter att mötet med en sjuksköterska som tog sig 

tid att ge god och individanpassad information var värdefull. En bra relation till 

sjuksköterskan gjorde det lättare att kontakta sjuksköterskan vid eventuella frågor 

och problem. Studien av Beaver m.fl. (2005) visade att många av patienterna visste 

om att ett professionellt stöd från sjukvården fanns tillgängligt, men att få utnyttjade 

tjänsten. 

 

Sjuksköterskan kan ha begränsade kunskaper inom ämnet sexualitet eller uppleva att 

samtalet med patienten är pinsamt (Black 2000 & Borwell 1997). Haboubi och 

Lincoln (2003) uppger i sin studie att endast 9 % av den deltagande vårdpersonalen 

kände sig bekväma med samtalet om sexualitet. Sexuell hälsa är ett område som 

tillhör sjuksköterskans arbetsuppgifter (Beck & Justham 2009). Williams (2006) 

föreslår att sjuksköterskan borde prata om sexualitet mer öppet med patienterna för 

att öka förståelsen om att även sexualiteten inkluderas i omvårdnaden. Som blivande 
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sjuksköterskor känner vi oss inte trygga och beredda inför ett samtal om sexualitet 

med patienter och upplever att det är något som i framtiden bör inkluderas i 

sjuksköterskeutbildningen. 

 

Enligt Travelbees teori är det viktigt att bygga upp en relation till patienten för att 

kunna skapa en god kommunikation och kunna ge individanpassad information, 

vilket är särskilt viktigt vid det tabubelagda ämnet sexualitet (Kirkevold 2000, 136 & 

Beck & Justham 2009). För att sjuksköterskan ska få stöd i samtalet kring sexualitet 

kan en välanvänd modell användas, kallad PLISSIT-modellen, utvecklad av Annon 

1976 (Johnson m.fl. 2015 & Davis & Taylor 2006). De olika bokstäverna står för de 

olika stegen i modellen. P – Permission – tillåtande hållning, LI – Limited 

Information – sexualupplysning, SS – Specific Suggestions – sexualrådgivning och 

IT – Intensive Treatment – psykoterapi/sexualterapi (Hulter 2004, 229-230). 

Modellen kan användas av sjuksköterskan för att bedöma och hantera patientens oro 

kring sexualitet. Den bygger på fyra steg som ska vägleda sjuksköterskan genom det 

utmanande samtalet med patienten om sexualitet. PLISSIT-modellen kan därför vara 

ett värdefullt verktyg för sjuksköterskor där den stomibärande personen får möjlighet 

att i en trygg miljö uttrycka sig öppet om sina sexuella bekymmer (Johnson m.fl. 

2015). 

 

I Sverige ska alla personer oavsett ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning behandlas 

lika av sjukvården (Socialstyrelsen 2009). Eftersom vårt resultat enbart innehöll 

heterosexuella personer väcktes tankar kring hur manliga homosexuella får sexlivet 

att fungera efter en rektumamputation. Vidare ville vi ta reda på om de 

rektumamputerade homosexuella männen visade sin sexuella lust på andra sätt än 

samlag med sin partner och hur de fick samlivet att fungera. Trots upprepande försök 

hittades inga relevanta artiklar eller material som bekräftade våra tankar. Under 

sökningen hittades en artikel av Heslin m.fl. (2008) där resultatet visade att bi- och 

homosexuella män oftare gjorde undersökningar för kolorektalcancer i jämförelse 

med heterosexuella män. Undersökningen, det vill säga koloskopin, kan även 

användas för att diagnostisera HIV relaterade maligna tumörer. HIV beskrevs i 

studien som vanligare bland bi- och homosexuella män i jämförelse med 

heterosexuella män. En slutsats blir att homosexuella män på grund av HIV oftare 

genomför en koloskopi. Genom regelbundna undersökningar av rektum och kolon 
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kan kolo-/rektalcancer upptäckas i ett tidigare stadium. Av den studien kunde vi dock 

inte dra några slutsatser relevanta för våra tankar. 

 

Utifrån granskningen av resultatet kan vi se att den stomibärande personen är i 

behov av stöd och information från sjukvården inom alla erfarenheter som 

presenterats i litteraturstudiens resultat. 

 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes för att belysa personers erfarenheter av att leva med stomi 

efter kolo-/rektalcancer. Studien inkluderade enbart kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Kvalitativ forskning valdes för att kunna besvara syftet för studien. Den 

kvalitativa forskningsmetoden lämpade sig bäst eftersom den beskriver personens 

egna känslor och upplevelser (jmf. Olsson & Sörensen 2011, 19). 

 

Databassökningarna gjordes i PubMed och CINAHL with full text. Lämpliga sökord 

valdes utifrån syftet. Sökorden gav ett tillfredsställande resultat med få träffar som 

enkelt kunde bedömas efter relevansen för studien. Willman & Stoltz (2002, 61) 

hävdar att det är viktigt att söka på rätt ord för att hitta material som skapar ett 

bredare urval inom det valda ämnesområdet. Inga trunkeringar användes vid 

datainsamlingen. I efterhand har vi insett att om trunkeringar hade använts hade det 

eventuellt resulterat i fler sökträffar. Peer reviewed funktionen användes vid 

sökningarna för att urskilja artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Eftersom 

den vetenskapliga nivån inte kan styrkas genom att artiklarna bara är peer reviewed 

kontrollerades artiklarnas vetenskapliga trovärdighet ytterligare (jmf. Friberg 2012, 

76).  

 

Vid flera tillfällen identifierades relevanta artiklar som hade kunnat bidra till studien, 

men kunde inte inkluderas på grund av det publicerade språket som vi inte 

behärskar. Flertalet av de valda resultatartiklarna var återkommande vid olika 

kombinationer av sökord. Vissa sökord gav inte några relevanta artiklar och det 

kunde relateras till ett för stort antal träffar. Eftersom resten av sökningarna 

resulterade i avgränsade och lämpliga träffar gjordes bedömningen att MeSH-termer 
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inte behövde användas för sökningarna. I efterhand har vi funderat kring om MeSH-

termer hade kunnat bidra till ett bredare utbud av artiklar. De valda 

resultatartiklarna söktes med sökordet sexualitet. Eftersom det fanns för få artiklar 

som enbart fokuserade på personers erfarenheter kring sexualitet efter en 

stomioperation beslutades det att inkludera de övriga erfarenheterna som 

resultatartiklarna innehöll och inte bara avsnittet om sexualitet. Artiklarna är 

publicerade mellan 2002-2011. En önskan om att hitta artiklar publicerade de 

senaste fem åren uttalades för att kunna belysa den senaste kunskapen inom området 

(jmf. Segesten 2012, 47). För att kunna besvara syftet fick äldre artiklar inkluderas 

eftersom vi inte enbart hittade nyare artiklar inom kunskapsområdet. Hade MeSH-

termer används hade eventuellt nyare artiklar hittats. 

 

Deltagarantalet i de valda resultatartiklarna är allt från fem personer till 178 

personer. Vi har varit medvetna om att för få eller för många deltagare i en studie 

formar resultatet. I kvalitativa studier ingår oftast ett mindre antal deltagare i 

jämförelse med kvantitativa studier (Henricson & Billhult 2012, 134). Att ha för få 

eller för många deltagare kan ge problem i analysarbetet och resultatpresentationen 

(Danielson 2012, 165). Eftersom deltagarantalet skiljer sig mellan de valda artiklarna 

var vi medvetna om att studier med få deltagare kunde ge begränsad information till 

litteraturstudien. Vidare kunde de artiklarna trots få deltagare bidra med värdefull 

data för litteraturstudiens resultat. 

 

Resultatartiklarna är skrivna runtom hela världen. Detta var ett medvetet val av oss 

eftersom Sverige numera är ett mångkulturellt land där olika kulturer möts (Gebru 

m.fl. 2008). För att kunna ge god omvårdnad anpassad till ett mångkulturellt 

samhälle krävs vårdpersonal med vilja att utöka sin kunskap om olika kulturer (jmf. 

Roald 2014, 7). 

 

Studien fokuserar på personer med stomi som drabbats av kolo-/rektalcancer. Hade 

andra sjukdomstillstånd som föranlett stomi inkluderats i studien hade utbudet av 

relevanta artiklar troligtvis varit större. 
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Vid artikelgranskningen visades det att flertalet av resultatartiklarna refererade till 

andra av de valda resultatartiklarna och därmed drogs slutsatsen att de var relevanta 

för studien. 

 

 

Forskningsetisk diskussion 

Tanken bakom studien var att den skulle bygga på artiklar som innehöll ett 

resonemang om etik eller var etiskt granskade. Det var ett viktigt krav för oss 

eftersom humanforskning enligt lag ska skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning (SFS: 2003:460). Eftersom studien var 

en litteraturstudie där vi var beroende av annan forskning lades det vikt vid att 

forskningen genomfördes med en god etisk medvetenhet för att kunna säkerhetsställa 

deltagarnas autonomi och integritet. 

De valda vetenskapliga artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för kontrollera artiklarnas kvalitet. Åtta av de tio valda 

artiklarna var granskade av en etisk kommitté. Resterande artiklar publicerades i 

tidskrifter som har som krav att artiklar som innehåller humanforskning ska vara 

etiskt granskade. Alla artiklar hade ett kort avsnitt om deras etiska resonemang och 

nutidens forskning visar att den forskningsetiska delen i avhandlingar är kort och 

bristfällig (Kjellström 2012, 86-88). Alla de inkluderade artiklarna i resultatet 

stämmer överens med vår etiska tanke bakom studien. 

 

För att undvika misstolkningar i samband med översättning av artiklarna valde vi att 

jämföra översättningarna mot originalartiklarna vid två tillfällen. Vi är väl medvetna 

om att tolkningsfel och egna värderingar trots allt kan finnas med i studien. 

Tolkningsfel och de egna värderingarna har försökt undvikas genom att diskutera och 

granska översättningarna tillsammans (jmf. Kjellström 2012, 86-88). 

 

Alla moment i studien har arbetats igenom gemensamt och vi har inte stött på några 

problem i samarbetet. Vid olika tolkningar och åsikter kring resultatartiklarna 

diskuterades det fram en kompromiss där båda parters synpunkter inkluderades. 
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Konklusion 

Diagnosen kolo-/rektalcancer och den nödvändiga stomioperationen ledde till en stor 

omställning i män och kvinnors vardag enligt de artiklar som ingick i 

litteraturstudiens resultat. Vissa kunde återgå till sitt normala liv igen eller hittade en 

ny normalitet för livet. De var tvungna att anpassa sig till de kroppsliga-, 

känslomässiga- och livsstilsförändringar som stomin orsakade. De olika 

svårigheterna beskrevs bland annat som oro för ljud och lukt från stomipåsen, 

förändrade matvanor och klädval, svårigheter med att resa som tidigare, förändrad 

sexualitet och anatomiska förändringar efter cancerbehandlingen. 

 

För att kunna hjälpa den stomibärande personen att anpassa sig till sitt nya liv 

behövs det omtanke, respekt, stöd från anhöriga såväl som information och 

individuell vägledning från sjuksköterskan. Det kan uppnås genom att ha en god 

kommunikation där patienten sätts i centrum. Genom kunskapen om verktyget 

PLISSIT-modellen kan sjuksköterskan få en trygghet i samtalet om sexualitet i 

samband med personens stomioperation. 

Vidare forskning behövs på hur stomin påverkar den äldre och den yngre personens 

sexualitet och lust. Det behövs även mer forskning på stöd kring sexualitet från 

sjukvården till personer med stomi, eftersom den här studien visar att stödet numera 

inte är tillräckligt. Ytterligare visade studien att forskning behövs för att utöka 

sjuksköterskans kunskap kring hur homosexuella mäns sexualitet blir påverkat av 

kolo-/rektalcancer och behandlingen. Det framkom att forskning på stomibärande 

personer med heterosexuell läggning var forskat på i betydligt större utsträckning i 

jämförelse med homosexuella män. För att få en rättvis bild av dagens samhälle bör 

det även forskas på deras erfarenheter av att leva med stomi med fokus på sexualitet.  
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kunde göra. En kvinna beskrev att hennes 

relation till sin make tog slut efter 

operationen. Han kunde inte ge henne det 

stödet hon behövde. Stomin medförde att en 

kvinna inte kunde vara sexuellt aktiv längre 

och hennes make hade förståelse för det.  
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Syftet var att belysa 

mäns erfarenheter 

och upplevelser kring 

att ha en tarmstomi.  

Metod: Kvalitativ design 

Deltagare: 16 män. Ålder 40-79 år. Större 

andelen av deltagarna klassificerades som 

arbetsklass. 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 

bosatta i Ribeirão Preto eller närliggande 

städer, äldre än 18 år, inget utbildningskrav, 
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Deltagarna upplevde problem med bland 

annat diarré, blödning och hemorrojder. En 

man hade uppfattat att han bara skulle 

behöva ha stomin några månader, men den 

blev permanent. Han upplevde det som en 

chock och sa att han inte var en sådan som 

vek sig lätt. Vissa av deltagarna tänkte att 

deras religion var orsaken till sjukdomen. De 

uttryckte också en oro över sin manlighet och 

prestationsförmågan vid samlag. 
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Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter av 

kvinnor med stomi 

som överlevt 

kolrektalcancer för att 

belysa deras sexuella 

utmaningar i relation 

till operation och 

behandling. 

Metod:  

Kvalitativ design  

Deltagare: 

30 deltagare endast från North California och 

Northwest. Ålder 44-93 år. 22 st gifta/sambo, 

8 st levde ensamma.  

Inklusionskriterier: 

Kolo- eller rektalcancer överlevande (minst 5 

år) med permanenta stomier som var 

registerade i NCI- tumörregistret i North 

California, Northwest och Hawaii 

Exklusionskriterier: 

Fanns inga nämnda. 

Urval: 

En enkät skickades till 284 långtids kolo-

rektalcancer överlevande för att uppskatta 

deras HRQOL. De var registrerade i ett  

tumörregister 2000- 2006  

Datainsamling: 

1 timmas semistrukturerade intervju med en 

”open-ended” guide, där effekten av stomins 

inverkan på intimitet & sexualitet 

diskuterades.  

Analys:  

Grundad teori (grounded theory)  

 

Deltagarna delades upp i fyra olika grupper 

utifrån deras sexuella svårigheter. Grupp 1 

inkluderade kvinnor som inte upplevt att 

stomin påverkat deras sexliv. Det var viktigt 

för dem att stomipåsen var tömd och täckt 

innan de hade sex. Grupp 2 inkluderade 

kvinnor som hade långvariga svårigheter med 

sex på grund av smärtupplevelsen eller 

omöjligheten till att ha samlag relaterat till 

vaginala förändringar. Ett par beskrev att sex 

varit viktigt för dem tidigare. När penetration 

inte längre var möjligt hade de oralsex 

istället. Grupp 3 inkluderade kvinnor där 

sexualiteten påverkats relaterat till deras 

ålder. En kvinna beskriver att sex inte är lika 

viktigt för henne som förr och att hon kan 

vara kärleksfull med hennes man på andra 

sätt än samlag. Grupp 4 inkluderade kvinnor 

som inte haft sex. En kvinna beskrev det som 

att vara mycket svårt att ha samlag med en 

partner efter stomioperationen. En kvinna 

ville ha sex men tyckte att hon luktade illa 

och tänkte att hon var önskad som 

sexpartner. 
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Syftet var att beskriva 

kvinnors 

livserfarenheter med 

en stomi efter en 

rektal-

canceroperation. 

Metod:  

Kvalitativ design  

Deltagare: 

5 kvinnor. Ålder 60- 65 år. 4 kvinnor var gifta 

och alla hade ett arbete vid operationstillfället.  

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle vara kvinnor som hade 

rektalcancer som ledde till en 

kolostomioperation och jobbade fortfarande. 

Exklusionskriterier: 

Fanns inga nämnda 

Urval: 

En sjukhussekreterare i norra Sverige 

kontaktade 6 kvinnor som hade genom gått en 

kolostomioperation pga. rektalcancer och 

informerade om studien. 

Datainsamling: 

Berättande intervjumetod. Intervjuer 

transkriberas (verbatim).  

Analys:  

Innehållsanalys 

 

Resultatet uppdelades i två grupper, med fem 

undergrupper. Studien beskriver osäkerheten 

om livet och vägen tillbaka till livet. 

Kvinnorna beskrev rädslan kring 

cancerdiagnosen och oron att cancern skulle 

komma tillbaka. Det dagliga livet begränsades 

i och med stomin. De oroade sig för lukt, ljud 

och gaser i samband med födointag. 

Sexuallivet ändrades efter sjukdomen. Om 

kvinnan såg stomin som en chans att överleva 

var den lättare att acceptera. 
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Syftet var att beskriva 

hur de olika könen 

hanterade oro och 

anpassning på lång 

sikt (mer än 5 år) efter 

att ha överlevt 

kolorektalcancer där 

till stomi krävdes. 

Metod:  

Kvalitativ design  

Deltagare: 

33 deltagare, 16 kvinnor & 17 män  

Inklusionskriterier: 

Deltagare skulle vara 18 år eller äldre, haft en 

stomi i minst fem år, vara medlemmar i Kaiser 

Permanente och registrerade i Oregon, 

sydvästra Washington eller North California  

Exklusionskriterier: 

Fanns inga nämnda 

Urval: 

Alla deltagarna hade tidigare varit delaktiga i 

andra studier. Kontaktades via mail. 

Deltagarna hade antingen vant sig vid stomin 

eller upplevde problem med att acceptera sin 

stomi. De indelades i åtta grupper, 4 st med 

kvinnor och 4 st med män. Där blev deltagarna 

placerade efter deras HRQOL-poäng.  

Datainsamling: 

Intervjuer spelades in och transkriberades 

Analys:  

Fenomenologisk 

 

Deltagarna delades in i åtta olika grupper 

utifrån kön och health related quality of life 

(HRQOL). Grupperna diskuterade kring 

livsmedel, fysisk aktivitet, sexualitet och 

hanteringsstrategier. Endast kvinnor med 

lågt HRQOL diskuterade kring 

kroppsuppfattning och depression. Båda 

könen pratade kring utmaningar relaterade 

till sexualitet och intimitet. 
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Syftet var att beskriva 

patienten och 

partnerns upplevelse 

av livet första året 

efter en 

kolorektalcancer-

operation. 

Metod:  

Kvalitativ beskrivande design  

Deltagare: 

13 deltagare, 6 kvinnor och 7 män. 5 patienter 

behandlades för rektalcancer och 8 för 

koloncancer. Ålder: 39-86 år. 11 ytterligare par 

tillfrågades men tackade nej. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som har genomgått en KRC-

operation för ett år sedan och har levt med 

samma partner de senaste åren.  

Exklusionskriterier: 

Personer som har svårigheter att förstå det 

svenska språket.  

Urval: 

Deltagarna rekryterades med hjälp av ett 

register från en allmän kirurgisk klinik vid ett 

svensk universitetssjukhus.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, inspelade och 

transkriberade. 

Analys:  

Innehållsanalys 

 

Ett övergripande tema identifierades för 

studien – ”livet är tillbaka till det normala 

men ändå inte”. Det delades in i tre 

underteman: ”Livet har en skugga av död”, 

”Den behandlade kroppen sätter regler” och 

”Om du vill dela eller inte dela med dig av 

sjukdomen”. En patient beskrev att hen blev 

påmind dagligen om cancern då det gjorde 

ont varje gång hen satte sig ned relaterat till 

behandlingen. Patienterna uppgav att 

kroppens förändringar medförde svårigheter i 

vardagen som till exempel att cykla, rida och 

knäppa skjortknapparna. Vissa patienter 

beskrev att de hade delat sjukdomen med sin 

partner, medan andra inte hade gjort det. 

Sexlivet förändrades efter operationen och 

vissa hittade andra sätt att uttrycka 

intimiteten gentemot sin partner.  
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