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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige idag bor det cirka 25000 personer med olika former av stomi. 

Uppläggning av en tarmstomi utförs när det finns förändring i vävnaden som orsakats av 

cancer, trauma i tarmarna eller på grund av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa erfarenheter av att leva med tarmstomi med 

fokus på livskvalitet. Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt där data insamlades 

från databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Åtta kvalitativa, fem kvantitativa och en 

mixad artikel kvalitetsgranskades och översattes. En beskrivande analys användes för att 

analysera artiklarna. Resultat: Uppläggning av stomin kunde leda till komplikationer som i 

sin tur begränsade det dagliga livet. Deltagarna försökte trots komplikationer att leva i nuet, 

vara realistiska och anpassa sitt liv till stomin. Kroppsliga förändringar upplevde deltagarna 

i form av att kroppen kändes främmande och okontrollerbar. Deltagarna påpekade vikten av 

att få information om sin stomi samt stöd och råd från både hälso-och sjukvården och familj. 

Diskussion: I diskussionen diskuterades personens erfarenhet av att få en stomi och hur det 

påverkar livet. Sjuksköterskans roll och relation med personen med stomi berördes och 

diskuterades. Slutsats: Socialt stöd och information är viktigt för personen med stomi. Det är 

också viktigt att sjuksköterskan har kunskap för att kunna påverka personens upplevelse av 

vården och genom denna litteraturöversikt hoppas författarna på att sprida ökad förståelse 

till andra sjuksköterskor.  

 

Nyckelord: Beteende, litteraturöversikt, livskvalitet, patient, tarmstomi, upplevelse 
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Introduktion 

Att få en stomi är en stor omställning för en person och det påverkar både det psykiska och 

fysiska måendet. Stomin medför en kroppslig förändring där kontrollen över eliminationen 

upphör, samt förändring av utseendet hos personen. Det kan ta tid att anpassa sig till den 

nya livssituationen med stomi och det är viktigt att personen får stöd och utbildning på 

sjukhuset innan utskrivning för att skapa goda förutsättningar för personen i sin nya vardag. 

 

Bakgrund 

Tarmstomi 

Hallén (2016) beskriver att stomi betyder öppning eller mun på grekiska. Att få en stomi 

innebär att den naturliga uttömningsvägen för avföring eller urin, avleds genom en öppning 

i bukväggen. Avföringen/urinen samlas därefter i en påse som är placerad på magen. Det 

finns olika typer av stomier: kolostomi, ileostomi och urostomi. En kolostomi innebär att stomin 

är anlagd från tjocktarmen, öppningen placeras vanligtvis på bukens vänstra sida. Ileostomi 

är anlagd från tunntarmen och placeras vanligtvis på bukens högra sida. Dessa typer av 

stomier kan vara tillfälliga eller permanenta. Orsaker till att en uppläggning av tarmstomi 

utförs är vid förändring i vävnaden som orsakats av cancer, trauma i tarmarna eller till följd 

av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Mota et al. 2015). Inför en uppläggning av 

tarmstomi är det viktigt att patienten får information och undervisning om sin stomi för att 

undvika framtida missförstånd. Personer som genomgår en uppläggning av stomi får 

vanligtvis spendera några dagar upp till en vecka på avdelning innan de får återgå hem. På 

avdelningen bör patienten få information om kost och aktivitet samt kunskap om hantering 

av stomin gällande material och komplikationer. Vårdpersonalen och stomiterapeuterna bör 

även undervisa patienten om hur materialet kring stomin byts och patienten ska kännas sig 

redo och självsäker för den nya situationen. Patienter med stomier får kontinuerlig 

uppföljning efter uppläggning av stomi på stomimottagning (Hallén 2016). Enligt ILCO-

förbundet finns cirka 25 000 personer i Sverige med olika typer av stomier (M. Eriksson 

personlig kommunikation, 8 mars 2017).  
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En tarmstomi kan medföra komplikationer i form av gaser, läckage och hudproblem. 

Anledningen till läckage kan vara att plattorna kring stomin är för stora, eller att materialet 

lossnar från huden, vilket kan leda till att avföring rinner mellan huden och materialet 

(Recalla et al., 2013). Den främsta orsaken till hudsjukdom är huden runt stomin är 

infekterad till följd av en kemisk reaktion, huvudsakligen orsakat av läckage från stomin. 

Andra orsaker till hudpåverkan kan vara mekanisk påverkan, infektioner, immunologiska 

reaktioner och sjukdomsrelaterade tillstånd (Herlufsen et al., 2006). Hudproblem startar 

vanligtvis med irritation som sedan övergår i en inflammation, vilken i sin tur kan framkalla 

allergiska reaktioner. Det är av stor vikt att ta hänsyn till bakomliggande sjukdomar, samt 

bakgrunden till uppkomsten av hudproblemet, för att kunna erbjuda en så adekvat 

behandling som möjligt (Flemark, 2008, s.110–114). 

 

Personer som får en tarmstomi till följd av inflammatorisk tarmsjukdom upplever vanligtvis 

att livet innan stomi som svårt på grund av buksmärtor, kräkningar och diarréer. Kräkningar 

och diarréer resulterar i att personer är tvungna att ha nära till toalett då intag av stark eller 

fet mat ger i många fall frekventa diarréer. Genom att få en stomi kan dessa personer leva ett 

normalt liv igen utan ständiga kramper i magen och oro för akuta diarréer eller kräkningar 

(Morris & Leach, 2016).  

 

Omvårdnad vid tarmstomi 

Sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av patienter som genomgår en 

uppläggning av stomi, både pre- och postoperativt. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten med 

stomi att vänja sig vid stomin genom att individanpassa stomin till patienten genom att hitta 

material som passar patientens kropp och hanteringsförmåga bäst. Sjuksköterskan bör även 

undervisa i de praktiska aspekter som stomin medför, behandla frågor som rör familj, 

stödnätverk samt även arbetssituation, kroppsuppfattning och sexualitet (Brown & Randle., 

2005). Det finns minimal faktabaserad forskning till stöd för sjuksköterskor i bedömning och 

hantering av stomier och peristomala hudproblem. Detta trots att sjuksköterskor är 

involverade i pre- och postoperativ samt uppföljande vård av patienter i behov av en stomi 

(Recalla et al., 2013). Rådgivning vid stomivård är en del av sjuksköterskans roll i 
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patientstödet. Rådgivningen ger en lättnad hos patienterna som gör att de känner att de har 

någonstans de kan ventilera om sina problem relaterat till sin stomi (Ito & Kazuma, 2005). 

 

International Council of Nurses [ICN] (2014) etiska kod beskriver fyra teman som 

sammanfattar etiska riktlinjer som kan vara en vägledning för sjuksköterskans etiska 

handlande inom omvårdnad. De fyra teman som berörs är: sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetaren. Sammanfattningsvis belyser dessa teman vikten av god omvårdnad med 

respekt för mänskliga rättigheter och skapandet av en arbetsmiljö som främjar god vård. 

Dessa teman påtalar även betydelsen av att bedriva och använda sig av forskning samt att 

främja en god arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2 §) beskriver att vård 

ska ges med respekt för patienten och på lika villkor. Detta innebär att vård ska ges med god 

kvalitet och att vården ska vara lättillgänglig. Hälso- och sjukvården ska ta hänsyn till 

patientens självbestämmande och även främja god kontakt och kommunikation mellan 

vårdgivare och patient.  

 

Så fort människor som är skadade eller sjuka kommer i kontakt med vården blir de patienter. 

Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande eller den som tålmodigt uthärdar 

lidandet (Almerud, 2014, s.688). Patientens syn på vad som är viktigt i vården kan betraktas 

som en aspekt av vårdkvaliteten. Även patientens tillfredsställelse används som en indikator 

på vårdens kvalitet. Patientens tillfredsställelse definieras som en kognitiv och emotionell 

utvärdering av överensstämmelsen mellan dennes förväntning på den idealiska 

omvårdnaden och generella uppfattning gällande omvårdnad (Persson, Gustavsson, 

Hellström, Lappas & Hultén, 2005). Patienten ska ges information om sitt hälsotillstånd och 

föreliggande risker för komplikationer samt biverkningar. Patienten ska ges möjlighet till 

självbestämmande beträffande behandlingsalternativ och att hälso- och sjukvård ej får ges 

utan patientens medgivande. Hälso- och sjukvård avser i patientlagen att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla skador ([PSL] SFS 2014:821, 1,3 & 4 §).  
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Utmaningar med tarmstomi 

Efter uppläggning av tarmstomi upphör personens kontroll över eliminationen, vilket i sin 

tur bidrar till viss förlust av kroppskontroll och kan därmed medföra negativ inverkan på 

såväl personens värdighet som personliga identitet (Manderson, 2005). Ingreppet kan 

medföra oro, vilket kan förändra en person negativt. Exempelvis av att behöva en 

uppsamlingspåse för sin avföring, rädslan för obehaglig lukt från påsen och påtvingade 

livsstilsförändringar. Efter genomgången operation kan patienten uppleva fysiska, psykiska 

och sociala svårigheter. Utmaningarna med att leva med en stomi börjar redan när personen 

får sin diagnos, och fortsätter med anpassningen till det nya livet med stomi som fortsätter 

sedan efter utskrivning från sjukhuset (Mota et al., 2015). En stomi kan även ha negativa 

effekter på livsstilen. Till exempel att individen behöver andra arbetsuppgifter på sitt arbete, 

ändra sin diet, förändra sin klädsel, sexuella problem samt att individen upplever 

svårigheter med att resa (Lynch, Hawkes, Steginga, Leggett & Atiken, 2008). Personer som 

lever med stomi kräver specialiserad vård och handledning för att kunna upprätthålla bra 

livskvalitet och fyisisk hälsa (Recalla et al., 2013). Personer med tarmstomi är mer benägna 

att uppleva psykiska problem och högre nivåer av depression jämfört med personer utan 

stomier (Knowles et al., 2014). 

 

Behov av stöd 

En god vård, träning på sjukhuset och längden erfarenhet av att leva med stomi ökar 

livskvaliteten. En permanent stomi, vilken individen har accepterat som en del av kroppen, 

medför en bättre livskvalitet jämfört med en tillfällig stomi, eller att leva utan stomi och 

istället besväras av inkontinensbesvär. Patienter som burit stomi under lång tid är ett viktigt 

stöd för nya stomibärare. Detta stöd kan vara av psykologisk natur och även i form av 

rådgivning som påverkar det fysiska måendet (Kenderian, Stephens och Jatoi, 2013). 

Kirurgisk teknik, patientutbildning på sjukhuset i samband med uppläggning av stomin, 

känslomässigt och socialt stöd är de viktigaste faktorerna för framgångsrika resultat 

beträffande personernas rehabilitering efter uppläggning av stomi (Salvadalena, 2008). 
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Tolkningar av livskvalitet 

WHO (1997) definierar livskvalitet som individens uppfattning om dennes plats i livet i 

kontexten av rådande kultur, värdesystem. Upplevelsen av livskvalitet står även i relation 

till individens egna mål, förväntningar, normer och oro. Livskvalitet kan tolkas inom fyra 

huvudområden: välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet. De olika tolkningar 

berör områden som ekonomiska resurser, hälsa, fritidsaktiviteter, känslomässigt/affektivt 

välbefinnande, livsstilstillfredställelse, psykisk hälsa, leva i enlighet med sitt sanna jag, 

tillgång till resurser samt de omgivande förhållandena. Kombinationen av dessa områden 

utgör den generella livskvaliteten hos individen (Finansdepartementet, 2015). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet känsla av sammanhang, KASAM, är en salutogen modell som sätter såväl hälsans 

ursprung som människors förutsättningar att möta påfrestningar i fokus. Den salutogena 

modellen bygger på frågor som varför man har hälsa samt vilken förmåga en person har för 

att möta svåra livssituationer. Från det salutogena perspektivet är hälsa i fokus, som strävar 

efter att stärka, bevara och främja hälsa hos personer med sjukdom. Begreppet KASAM 

grundar sig på tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning som individen kan begripa sina egna upplevelser. 

Med en hög begriplighet kan individen enklare uppleva kontroll vid oväntade situationer. 

Den andra komponenten, hanterbarhet, innebär i vilken omfattning individen upplever och 

hanterar, för denne, negativa händelser som kan uppstå i livet. Den tredje komponenten, 

meningsfullhet, innebär i vilken utsträckning individen känner att det egna livet har ett 

positivt värde. En individ med hög meningsfullhet kan oftare känna motivation och 

engagemang även i upplevt negativa händelser (Antonovsky, 2005, s.38-46).  

 

Nivån av KASAM bygger på dessa tre komponenter. Ju högre begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet en individ har, desto högre KASAM. En hög KASAM kan tillföra individen 

resurser att kunna hantera även oväntade händelser och svåra utmaningar i livet, såsom 

exempelvis sjukdom (Antonovsky, 2005, s.47–48). Oberoende av de oväntade händelsernas 

svårighetsgrad kan således individer med högre KASAM enklare upprätthålla en god hälsa 

och livskvalitet. Omvänt har individer med lägre KASAM större svårigheter att hantera 
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påfrestande händelser, vilket kan leda till sämre hälsa och livskvalitet (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014, s.60). En individ får en stomi till följd av sjukdom, vilket är en påfrestande 

livssituation. Att exempelvis se meningsfullheten i sin stomi kan därmed bidra till att 

individen upplever bättre hälsa och livskvalitet.  

 

Livsvärldsperspektiv 

Personens upplevelse av att leva med sjukdom, samt hur sjukdomen påverkar livet och 

kroppen, är en del av livsvärldsperspektivet. I ett livsvärldsperspektiv tas personens 

upplevelse av, exempelvis, en stomi i beaktande genom att försöka förstå vad stomin betyder 

eller innebär för personen. Denna innebörd kan beskrivas som personens “levda 

upplevelse”, vilket avser både personens egen upplevelse och vad denna innebär. Ett 

exempel kan vara att personen upplever begränsad rörlighet till följd av stomin, och att detta 

påverkar personen (exempelvis genom att denne inte längre kan springa). 

Patientundervisning, som innebär en kommunikation mellan vårdgivare och patient med 

syfte att öka patientens kunskap kring sin sjukdom, kan ske med livsvärldsperspektiv som 

utgångspunkt, vilket syftar på att lära personen att leva ett meningsfullt liv, trots sjukdom. 

Tidigare erfarenheter hos en person ligger till grund för inlärningen av att leva ett 

annorlunda liv till följd av exempelvis uppläggning av stomi (Friberg, 2005, s.59–60, 71, 76).  

 

Problemformulering 
En tarmstomi kan medföra såväl psykisk som fysisk påverkan genom att patienten förlorar 

förmågan att styra sin egen elimination. Denna förlust kan skapa känslor av frustration, oro 

och rädsla. Förändringar sker i patientens kroppsuppfattning och självbild, och dessa kan 

leda till försämrad livskvalitet. Denna litteraturöversikt vill, utifrån ett patientperspektiv, 

uppmärksamma hur en person med stomi upplever sin situation, och på så sätt ge 

sjuksköterskan förståelse för hur en uppläggning av stomi påverkar personen, både psykiskt 

och fysiskt. I enlighet med klinisk praxis ska detta förhoppningsvis generera en ökad 

ämnesförståelse och kunskap hos sjuksköterskan för att möta dessa personer.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa erfarenheter av att leva med tarmstomi. 
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Metod 

Design 

Det vetenskapliga arbetet genomfördes som en litteraturöversikt, baserad på vetenskapliga 

originalartiklar. En litteraturöversikt är en kritisk sammanställning av forskning kring ett 

specifikt ämne, där ett forskningsproblem sätts i ett sammanhang (Polit & Beck, 2016, s.733). 

Forskningsartiklar och rapporter studeras inom valt område i syfte att skapa kunskap. 

Litteraturöversikten kan baseras på både kvalitativ och kvantitativ forskning som 

kvalitetsgranskas och analyseras för att bilda en beskrivande översikt (Friberg, 2012, s.133-

134). 

 

Inklusion och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i litteraturöversikten var artiklar som berörde kvinnor och män över 18 år 

med tarmstomi. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006-2017, vara av kvalitativ, 

kvantitativ eller mixad metod, vara publicerade på engelska eller svenska samt uppfylla 

kvalitetsbedömning grad I-II enligt bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar som 

var skrivna innan 2006 och som endast berörde urostomi exkluderades.  

 

Datainsamling 

Cinahl, Pubmed och PsychINFO är databaser som användes vid sökningar av vetenskapliga 

artiklar till resultatet. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s.79) beskriver att 

författarna bör känna till de olika databaserna och dess inriktning, för att få en 

tillfredsställande bredd i litteratursökningen bör flertalet databaser användas vid sökning. 

Sökord som har använts vid sökningarna överensstämde med syftet och var; Ostomy, 

Colostomy, Ileostomy, Surgical stomas, Stoma, Life, Living, Behavior, Life Experience, Experience. 

Orden AND och OR användes i sökkombinationerna för att fokusera på ett avgränsat 

område. Teasures, engelska beteckningen på ämnesordlista, användes i sökningarna för att 

kontrollera att sökorden var korrekta. Mesh, Headings och Thesaures är ämnesordlistor i de 

olika databaserna och dessa har använts i sökningarna. Några sökningar genomfördes med 

fritext. Avgränsningar som har använts i sökningarna var 2006-2017, engelska, svenska och 

adult 19+/adulthood/all adults (tabell 1). I de funna artiklarnas referenslistor gjordes manuella 
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sökningar, vilket genererade ytterligare en artikel. Enligt Willman et al. (2016, s.88) bör 

sökning av det valda området kompletteras med manuell sökning, vilket kan ge annan 

värdefull information som kan sätta det valda området i ett större sammanhang. 

 

 

Tabell 1. 

Databas Sökord Avgränsningar Resultat Valda 
Cinahl 

3/4 2017 
(MH “Ostomy”) AND Experience* 2006-2017 

Engelska 

All adult 

33 *10 

** 6 

*** 4 

**** 3 
Pubmed 

3/4 2017 
(("Colostomy"[Mesh]) AND "Ileostomy"[Mesh]) OR "Surgical 

Stomas"[Mesh] AND life  
2006-2017 

Engelska 

Adult: 19+ 

years 

113 * 24 

** 11 

*** 5 

**** 3 
Cinahl 

3/4 2017 
Stoma AND Living 2006-2017 

Engelska 

All adult 

38 * 15 

** 9 

*** 5 

**** 4  
Cinahl 

3/4 2017 
(MH "Colostomy") AND (MH "Behavior") AND (MH "Life 

Experiences") 
2006-2017 

Engelska 

All adult 

80 * 20 

** 12 

*** 7 

**** 3 

 

 
Cinahl 

3/4 2017 
(MH "Ileostomy") AND (MH "Behavior") AND (MH "Life 

Experiences") 
2006-2017 

Engelska 

All adult 

52 * 13 

** 6 

*** 2 

**** 0 
 

Manuella 

sökningar. 

 
2006-2017 
Engelska 
Vuxna 

 
****1 

*efter att ha läst titeln, **efter att ha läst abstrakt, ***efter att ha läst hela artikeln, ****antal valda artiklar till resultatet 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av artiklarna genomfördes i tre steg, först lästes artiklarnas titel igenom där de 

artiklar som hade en titel som berörde syftet valdes ut. I steg två lästes de valda artiklarnas 

abstrakt igenom, varav de med relevant abstrakt gentemot syftet valdes ut. Sista steget var 

att läsa igenom hela artiklarna som valdes ut, där artiklarnas resultat bedömdes utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier och om de skulle besvara syftet. Efter steg tre återstod 17 

artiklar som granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier, bilaga 1 och 2. Den artikeln med mixad design 

granskades med en modifierad granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 

Granskningsmallarna med kvalitativ och kvantitativ design slogs samman, för att få med alla 
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aspekterna vid granskning av mixad metod, bilaga 3. Granskningsmallarna modifierades 

genom att byta ut patienter med lungcancer mot patienter med tarmstomi. De kvalitativa 

artiklarna kunde få 48 poäng totalt, de kvantitativa kunde få 47 poäng totalt och de mixade 

52 poäng totalt. Grad I motsvarade 80 procent av maxpoängen (hög kvalitet), Grad II 

motsvarade 70 procent av maxpoängen (medelhög kvalitet) och Grad III motsvarade 60 

procent av maxpoängen (låg kvalitet). Utifrån kvalitetsgranskningen valdes 14 vetenskapliga 

artiklar med hög och medelhög kvalitet till resultatet. För de inkluderade artiklarna 

redovisas därefter i en tabell, bilaga 4.  

 

Analys 

Artiklarna bearbetades utifrån beskrivande analys som beskrivs enligt Friberg (2012). Studier 

som valts ut och granskats bör läsas igenom noggrant för att förstå innehållet. Friberg 

beskriver att analysen av valda studier kan göras i tre steg, genom att först läsa igenom valda 

studier flertalet gånger, sedan leta efter likheter och skillnader och för att slutligen 

sammanställa fynden till ett resultat (Friberg, 2012, s.140-142).  

 

Fjorton artiklar valdes ut till resultatet som lästes igenom flertalet gånger av båda författarna 

för att förstå artiklarnas innehåll. Därefter delades artiklarna upp mellan författarna där 

artiklarna lästes och granskades för att sedan bytas mellan författarna. Efter granskningen 

diskuterade författarna vilka områden som svarade bäst mot syftet. Artiklarnas resultat 

analyserades och delades upp i likheter och skillnader genom färgkodning. Författarna 

ansvarade för varsina färger under granskningen, för att sedan byta färg med varandra och 

granska artiklarna på nytt. Detta gjordes för att inte gå miste om relevant data. När 

färgkodningen var genomförd sorterades datan i olika kategorier. Datan sammanställdes 

under kategorierna som tillsammans bildade tre huvudkategorier. Sorteringen av datan 

resulterade det i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier se tabell 2.  

 

Etiska övervägande 
Polit och Beck (2016, s.139-142) beskriver de tre stora etiska principerna inom vetenskapliga 

studier. De tre principerna är välbefinnande, respekt för mänsklig värdighet samt rättvisa. 

Välbefinnande involverar ett skydd gentemot deltagarna från fysisk och psykisk skada, ett 
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skydd mot utnyttjande samt utförandet av något bra. Respekten för mänsklig värdighet 

innebär att deltagarna har friheten att kontrollera sin involvering i studien. Rättvisan visar 

sig i rätten till integritet för deltagarna genom anonymitet eller konfidentialitet som skyddar 

informationen deltagarna delar med sig. I resultatet kommer endast vetenskapliga artiklar 

med etiskt godkännande att inkluderas, de artiklar där det inte framkom att de var etiskt 

godkända gjordes en kontroll av tidskrifternas publiceringskrav för vetenskapliga artiklar 

samt genomläsning av artiklarna för att identifiera de tre etiska principerna. 
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Resultat 
Tabell 2 

Kategorier Underkategorier 

Konsekvenser relaterat till stomin Begränsningar 

Sexuell aktivitet 

Gasproblematik 

Läckage 

Hudirritation 
Accepterande av stomin 

Kroppsliga förändringar Att inte själv bestämma 

Känslan av förändrat utseende 

Information, råd och stöd Sjukvården 

Familj 

 

Konsekvenser relaterat till stomin  

Begränsningar 

Buksmärta och kirurgiska komplikationer gav upphov till nedsatt rörlighet och låg 

energinivå. Dessa upplevelser av förändrad kroppsfunktion beskrevs vara förenad med 

uppläggningen av stomin (Thorpe et al., 2016). Begränsningarna upplevdes i det dagliga 

livet påverka hushållsarbete, kost, sömn klädsel och fysisk träning. Deltagarna beskrev att de 

ansträngde sig för att ta itu med sina begränsningar genom att exempelvis inte lyfta för tungt 

för att förhindra bråck runt stomin. De använde kläder utan bälte för att förhindra skav mot 

stomin. Detta gjordes med hopp om att minska de negativa effekter som påverkade 

vardagen och förhållandet till familjen (Tao et al., 2014). Brist på kroppskontroll ledde till att 

deltagarna begränsade sina aktiviteter i dagliga livet, relaterat till en oro över att någon 

oavsiktligt skulle stöta i stomin och på så sätt avslöja eller skada påsen. Deltagarna beskrev 

att de använde kläder som dolde och skyddade stomin, rörde sig mer begränsat runt folk och 

kontrollerade ofta stomin för att avgöra om den skymtades genom kläderna (Danielsen et al., 

2013). 

 

Trots begränsningar som stomin medförde, beskrev deltagarna att de försökte leva i nuet, 

vara realistiska och anpassa livet med stomi för att undvika känslor av oro och obehag (Tao 

et al., 2014). Deltagarna beskrev att de trots besvären strävade efter att leva ett så normalt liv 

som möjligt, vilket genomfördes via planering och rutiner i vardagen. Att åka på semester 

eller vara borta några dagar krävde planering, exempelvis genom att veta hur mycket 

omläggningsmaterial som skulle behövas under vistelsen (Honkala & Berterö, 2009). 
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Sexuell aktivitet 

Deltagare beskrev att efter uppläggning av stomi minskade den sexuella aktiviteten (Krouse 

et al., 2007). I en annan studie upplevde sju deltagare (n=29) sexuella problem efter 

uppläggning av stomi (Richbourg, Thorpe & Rapp, 2007). I en studie med kvinnliga 

deltagare beskrev de att de inte längre kände sig attraktiva gentemot sina makar. Kvinnorna 

beskrev också att det krävdes noggrann planering inför sexuella situationer, det saknades 

utrymme för spontanitet (Honkala & Berterö, 2009). Känslor av en oattraktiv kropp med 

stomi samt hinder som den bakomliggande sjukdomen och operationen hade fört med sig 

begränsade deltagarnas sexuella aktivitet, samtidigt betonade deltagarna vikten av lojalitet 

inför äktenskapet (Tao et al., 2014). 

 

Gasproblematik 

Produktion av gaser orsakade känslor av skam, rädsla eller besvär relaterat till förlorad 

kontroll (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Danielsen et al., 2013). Deltagare beskrev oro över 

att andra personer i omgivningen skulle känna lukten från stomin (Danielsen et al., 2013). 

Deltagarna frigjorde även stomipåsen från gas före natten för att förhindra att stomipåsen 

skulle gå sönder, även oro för ljud i samband med gaser samt otrevlig lukt beskrevs (Tao et 

al., 2014). 

 

Deltagarna valde bort gasbildande livsmedel för att undvika besvär och pinsamma 

situationer på grund av spontana gasutsläpp (Andersson, Engström & Söderberg., 2010; 

Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Tao et al., 2014). Vid de tillfällen där de ansåg att gaser var 

direkt olämpligt valde deltagarna att avstå från mat för att minimera risken för utvecklande 

av gas (Andersson et al., 2010). En svårighet som beskrevs var att hitta en lämplig diet för att 

undvika gaser (Honkala & Berterö, 2009). Deltagarna beskrev att de upplevde rädsla för 

olyckor i form av läckage i samband med förändrade tarmvanor samt att de uppfattade en 

stark koppling mellan kost och tarmfunktion. Genom praktiska strategier lärde sig 

deltagarna vilken mat som skulle och inte skulle störa deras tarmfunktion (Beaver et al., 

2010).  
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Cirka hälften av deltagarna (n 599) uppgav att de hade justerat kosten efter uppläggning av 

stomin samt att de hade ändrat kostvanorna för att undvika gaser. Deltagarna undvek 

livsmedel som mejeriprodukter, grönsaker och frukt (Krouse et al., 2007). En deltagare 

beskrev att hon undvek att äta råa grönsaker när hon skulle gå ut. “. . . should I go somewhere I 

make sure not to eat raw vegetables and when I am out I would not eat that either because it puts so 

much gas into the bag. . .” (Andersson et al., 2010, s. 605) 

 

Läckage 

I en studie av Ratliff (2014) uppgav 87 procent av deltagarna (n=107) att de hade upplevt 

läckage från stomin och från en annan studie av Richbourg et al. (2007) rapporterade 62 

procent (n=29) problem med läckage. De menar att läckage oftast inträffade inom en period 

på tre-fyra dagar efter att stomimaterialet byttes (Ratliff, 2014; Richbourg et al., 2007). Ratliff 

(2014) beskrev att kvinnor hade fyra gånger större sannolikhet att tillhöra grupper som led 

av frekvent läckage än män. I studien av Richbourg et al. (2007) beskrev nästan hälften av 

deltagarna att de stannade hemma minst en dag i veckan från sitt arbete på grund av rädsla 

för läckage.  

 

Deltagarna beskrev att läckage från stomin hotade deras känsla av kontroll. Att drabbas av 

läckage betraktades som ett bakslag. Några av deltagarna beskrev att de hade upplevt 

explosiva och ohanterliga incidenter, vilket kändes pinsamt och smärtsamt. “One morning I 

woke up and I thought ‘‘this doesn’t feel right’’ and I was in bed and the thing had all leaked; it was 

very traumatic; I was in a terrible state.” (Thorpe et al., 2016, s.1798). 

 

En deltagare beskrev att hon upplevde sådan stress över eventuellt läckage att hon valde att 

stanna hemma framför att möta situationer som kunde skapa känslor av skam (Thorpe et al., 

2016). Rädslan för läckage hindrade deltagarna från att åka buss och delta i olika sociala 

aktiviteter, eftersom de kände sig obekväma i offentliga miljöer, speciellt om de kände att de 

luktade illa (Honkala & Berterö, 2009). 
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Hudirritation 

Majoriteten av deltagarna upplevde hudirritationer runt stomin tidigt i det postoperativa 

stadiet. Deltagarna beskrev att irritationen ledde till mycket kliande (Salvadalena, 2013; Tao 

et al., 2014). En deltagare beskrev att det kliade i huden runt stomin varje dag. För att minska 

hudirritationerna fick deltagaren råd från sjuksköterskan att inte klippa för stora hål i 

stomimaterialet och använda sig av puder som skyddar huden. Deltagaren beskrev 

förbättring av irritationen redan efter en månad efter att ha följt sjuksköterskans råd (Tao et 

al., 2014). Majoriteten av deltagarna besvärades av hudavskrapning eller hudutslag runt 

stomin (Richbourg et al., 2007).  

 

Elva deltagare (n 43) utvecklade hudinfektioner som svamp och follikulit. Uppkomsten av 

komplikationer i huden runt stomin förekom mest frekvent under 3-6 veckors period efter 

uppläggning av stomin (Salvadalena, 2013). Mer än hälften av deltagarna (66 % n 107) 

beskrev att de inte upplevde huden runt stomin som normal, sextiosju av deltagarna menade 

att de hade obehandlad hud eller utslag runt stomin, relaterat till hudproblem runt stomin 

(Ratliff, 2014). Yngre deltagare (<60 år) visade sig ha en större risk att få allvarliga 

hudproblem än vad de äldre deltagarna var, deltagare som bar ileostomi hade en större risk 

att få allvarliga hudirritationer än deltagare med kolostomi (Pittman et al., 2008). 

 

Accepterande av stomin 

Deltagarna beskrev att de såg stomin som en chans till överlevnad (Tao et al., 2014). 

Kvinnorna i studien beskrev att de hade lättare att acceptera att leva med stomi, då det gav 

en chans att överleva cancern (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009). 

 

Nio månader efter uppläggning av stomin beskrev deltagarna att de lärt sig hantera stomin, 

vilket hade lett till en känsla av makt över kroppen och ökat självförtroende. Deltagarna 

talade positiv om stomin när den fungerade på ett förutsägbart sätt, vilket ledde till att 

deltagarna kunde skapa en fungerande vardag (Thorpe et al., 2016). Deltagarna beskrev att 

livet var bättre nu med stomi jämfört med hur livet var innan stomin och att de hade kommit 

till den punkt där de hade börjat acceptera stomin. De beskrev att utan stomin skulle 

livssituationen varit sämre eller att de inte längre skulle levt (Honkala & Berterö, 2009).  
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Kroppsliga förändringar 

Att inte själv bestämma 

Brist på kroppskontroll beskrevs vara kopplad till otillräcklig smärtlindring, operationssår, 

förändrad rörlighet och praktisk stomivård (Thorpe et al, 2014). Efter stomioperation 

upplevde deltagarna sina kroppar som främmande och okontrollerbara, vilket skapade 

känslor av att vara annorlunda, vilket i sin tur ledde till att deltagarna utvecklade distans till 

stomin (Thorpe et al, 2016). Upplevd känsla av kontroll påverkades av avföringens 

konsistens, egenvårdsförmågan, kunskapen för hantering av läckage samt stomins funktion 

genom att veta när tarmen skulle tömmas, vilken mängd som skulle utsöndras och om 

stomipåsen och plattorna satt tillräckligt bra (ibid.).  

 

Stomin uppfattades som tabu och deltagarna beskrev att de föredrog att tala om sitt 

sjukdomstillstånd framför att tala om stomin (Danielsen et al., 2013). Brist på förståelse och 

kunskap om stomin hindrade deltagarna från att acceptera livet med stomin (Thorpe et al., 

2014). Deltagare beskrev att de kände sig besvärade, irriterade och frustrerade över bristen 

på kroppskontroll (Thorpe et al., 2016).  

 

Deltagarna beskrev att efter uppläggning av stomi upplevdes kroppen som obekant och 

okontrollerbar. En acceptans fanns att tiden skulle ge förnyad kroppsstyrka och funktion 

samt självförtroende att möta världen igen. Deltagarna var dock osäkra på när och hur detta 

kunde komma att ske (Thorpe et al., 2016). Några av kvinnorna utvecklade en låg självkänsla 

med ständig oro och känslor av osäkerhet (Honkala & Berterö, 2009). Deltagarna beskrev att 

det dagliga livet med stomi hade både fysiska och psykologiska konsekvenser, dock 

tenderade de psykologiska konsekvenserna vara större (Beaver et al., 2010).  

 

Känsla av förändrat utseende 

Uppläggning av stomi medförde en känsla av förändrat utseende på deltagarnas kroppar. 

Förändringar var synliga både med och utan kläder, relaterat till stomimaterialet och 

operationssåret på buken. Efter stomioperationen beskrev flera av deltagarna chock och fasa 

vid tanken av att ha en stomi samt att visa sin stomi för andra, vilket beskrevs som djupt 

oattraktivt (Thorpe et al., 2016).  
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Deltagare beskrev hur de ändrat klädstil på grund av: stomins placering på buken, kroppens 

nya utseende, viktförändringar och för att dölja stomimaterialet. Förändringarna gjordes i 

syfte att dölja stomins existens för andra personer (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Beaver et 

al., 2010; Danielsen et al., 2013; Krouse et al., 2009; Tao et al., 2014). Kvinnorna från en studie 

beskrev att de inte kunde bära åtsittande kläder för att stomin stack ut vilket påverkade 

kvinnligheten och ändrade de kvinnliga kurvorna (Honkala & Berterö, 2009). Kvinnor från 

två studier berättade att de på grund av sin förändrade kropp inte längre ville bära bikini 

(Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Danielsen et al., 2013). 

 

Information, råd och stöd 

Sjukvården 

Deltagarna beskrev innebörden av att få information innan stomioperation om sjukdomen, 

behandlingen och vad stomin innebar för deltagaren (Andersson et al., 2010). Relationen 

mellan vårdpersonal och deltagare spelade en central roll för deltagarens upplevelse av 

vården. Upplevelsen av vårdens kvalitet grundade sig i deltagarnas förtroende för 

vårdpersonalen, tiden som vårdpersonalen tillbringade med deltagaren samt hur mycket 

kontroll och förståelse som deltagaren hade över sin vård. Deltagarna beskrev att en 

förtroendefull relation byggde på om vårdpersonalen lyssnade och värderade deltagarnas 

tankar (Thorpe et al., 2014). Deltagarna beskrev att de var nöjda med uppföljningen efter 

uppläggning av stomin på öppenvården när det gällde information och stöd. Deltagarna 

uppskattade när de fick information nedskriven och de såg gärna att sjuksköterskan 

instruerade med hjälp papper och penna (Beaver et al., 2010). Deltagarna från Richbourg et 

al. (2007) studie uppgav att de i första hand sökte hjälp från sjuksköterskor när de fick 

problem med stomin och dess underhåll.   

 

Deltagarna uppgav att informationen som gavs från sjukhuset, inte helt matchade deras 

behov när de blev utskrivna och återvände hem. Tidpunkten för undervisning och 

deltagarens förmåga att förvalta ny lärdom var avgörande för deras egen hantering av 

stomin (Danielsen et al., 2013). Vårdpersonal ansågs ha kunskap och förmåga att fatta beslut 

om vård för deltagaren, men vissa deltagare beskrev begränsningar i form av bristande 

kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna på avdelningarna (Thorpe et al., 2014). De 
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deltagarna som fick preoperativ utbildning på sjukhuset rapporterade betydligt mindre 

komplikationer med stomin som läckage och hudirritation jämfört med de deltagare som 

inte har fått någon preoperativ utbildning.(Pittman et al., 2008) 

 

Att vara otillräckligt involverad i besluten som togs på sjukhuset angående deltagarens 

stomi och vård, ledde till att deltagarna kände sig oförberedda att sköta sin stomi inför 

hemgång. Två av deltagarna upplevde också bristande självförtroende vid utskrivning 

(Thorpe et al., 2014). Deltagarna beskrev att de skulle uppskattat mer information från 

sjukvården än vad de hade att förvänta sig efter utskrivning för att lindra ångest och oro. De 

beskrev att de borde fått hembesök från sjukhuset efter utskrivning och de upplevde en 

besvikelse när de inte fick något hembesök samt en besvikelse över att inte förses med 

material för stomin (Beaver et al., 2010).  

 

Familj 

De flesta av deltagarna, 85 procent (N 28) beskrev att det känslomässiga stödet som gavs från 

familj och vänner var tillfredsställande (Richbourg et al., 2007). Familjen ansågs vara 

nödvändig enligt deltagarna. De beskrev att familjen gav emotionellt stöd genom 

uppmuntran och tröst (Tao et al., 2010). Deltagare som fick stöd från familj och vänner 

beskrev att de behövde mindre engagemang från sjuksköterskan (Thorpe et al., 2014). 

Anpassning till stomin kunde ta tid och en deltagare uttryckte sig; “You never get used to it. 

You learn to live with it” (Krouse et al., 2009, s.230). De deltagare som var gifta eller levde 

tillsammans med en partner hade lättare att anpassa sig till stomin än de som levde 

ensamma (Pittman et al., 2008). I närvaro av familj och vänner beskrev deltagarna att de 

kunde slappna av och äta vad de vill utan att tänka på stomin (Andersson et al., 2010). 

Deltagarna upplevde en känsla av att familjen alltid måste anpassa sig till dem (Honkala & 

Berterö, 2009)  

 

Metoddiskussion 

Designen för det vetenskapliga arbetet var litteraturöversikt med syfte att belysa 

erfarenheter hos personer med tarmstomi. Val av ämne skedde med omsorg utifrån intresse 

som väckts under utbildningens gång (Segesten, 2012, s92). En litteraturöversikt är en 
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sammanställning av kunskapsläget över ett område inom omvårdnad och det kan även ta 

upp problem som berör sjuksköterskans kompetens eller verksamheten (Friberg, 2012, s.133). 

Denna litteraturöversikt baseras på kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket ses som en 

fördel då forskarna kan belysa fenomenet ur olika synvinklar. Både kvalitativ och kvantitativ 

metod har sitt ursprung i olika traditioner när det gäller syn på människan och kunskapen 

(Forsberg & Wengström, 2013, s.56-57).  

 

PubMed, Cinhal och PsycINFO är databaser, med innehållande referenser inom medicin och 

omvårdnad, som har använts för sökning av vetenskapliga artiklar. Sökningarna 

genomfördes med teasures för att underlätta att hitta specifika artiklar om valt område. För 

att bredda sökningarna gjordes några sökningar med fritext. Sökorden och 

sökkombinationerna som användes vid sökningarna var enlig författarna relevant till syftet 

och gav träffar som täckte det valda området. Hade andra sökkombinationer och sökord 

använts kan det ha medfört att författarna gick miste om relevant data. Avgränsningar 

gjordes, vilket underlättar sortering av dokument som inte berör intresseområdet. Tid är en 

vanlig avgränsning som används om äldre material inte är av intresse samt 

språkavgränsning är också vanligt då det sorterar bort material på språk som man ej kan 

kontrollera (Östlundh, 2012, s.74).  

 

En av avgränsningarna författarna använde sig av var årtal 2006-2017 för att ta del av den 

senaste forskningen. Vid större tidsintervall gav sökträffarna ett stort antal, vilket indikerade 

på att det fanns mycket forskning kring det område som studerats. Engelska och svenska 

valdes som avgränsning då det är språk som författarna behärskar. I sökningarna fanns ej 

svenska med som alternativ då inga artiklar var skrivna på det språket. Författarna valde att 

begränsa sökningarna till vuxna personer, för att utesluta studier med barn. Utifrån 

sökningarna valdes 14 vetenskapliga artiklar ut, varav fem stycken har kvantitativ design, en 

mixad design och åtta med kvalitativ design. Att majoriteten av artiklarna hade kvalitativ 

design ansågs som en styrka då författarnas syfte med litteraturöversikten var att belysa 

erfarenheter. Friberg (2012, s.121) beskriver att kvalitativa studier har som mål att ge ökad 

förståelse för hur exempelvis personers erfarenheter, upplevelser och behov kan mötas. 

Genom sökningar i de olika databaserna så återfanns samma artiklar. I Cinahl och Pubmed 
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fick författarna fler träffar vid sökningarna än vad som framkom i PsychInfos databas, 

därmed användes bara sökningarna från Cinahl och Pubmeds databaser. 

 

Valda artiklar till resultatet genomfördes i olika länder, Sverige, Danmark, England, Spanien, 

USA och Kina, vilket enligt Willman (2016, s.108) ökar studiens trovärdighet. Av de artiklar 

som användes i resultatet var 11 godkända av en etisk kommitté, resterande tre artiklar 

kontrollerades tidskriftens publiceringskrav samt hur författarna gick tillväga för att 

garantera konfidentialiteten för deltagarna. Artiklarna granskades och analyserades utifrån 

granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003). Detta gjordes av båda författarna 

tillsammans för att undvika olikvärdig bedömning. Utifrån granskning av artiklar sorterades 

relevant data ut från resultatdelen för att sammanställas i likheter och skillnader under 

rubriker. Artiklar som belyste andra typer av stomi än tarmstomi bearbetades noggrant för 

att exkludera information som berörde andra typer av stomi.  

 

De inkluderade artiklarna var skrivna på Engelska, vilket kan ge risk för feltolkningar och 

felöversättningar. Författarna har därav läst igenom artiklarna flertalet gånger vardera samt 

diskuterat med varandra om osäkerheter uppstod kring vad artiklarna avsåg. Flertalet 

artiklar hade en titel som var missvisande, vilket gjorde att författarna inte läste de abstrakt. 

Det kan ha lett till att relevant data föll bort. I resultatet beskrevs mest negativa erfarenheter 

av att ha en stomi, vilket kan vara en svaghet för litteraturöversikten då många personer som 

lever med stomi har positiva erfarenheter, dock så tenderar oftast de negativa erfarenheterna 

att vara större.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa erfarenheter av att leva med tarmstomi. 

Resultatet visade att personer som fått en stomi upplevde komplikationer relaterade till 

stomin. Vanliga komplikationer som upplevdes var läckage, gaser och hudirritationer som 

kunde leda till en förlust av kontroll och påverkade personens självständighet och 

livskvalitet. I resultatet beskrevs begränsningar som personerna upplevde, till exempel 

förändrad rörelseförmåga, förändring av klädsel, minskad sexuell aktivitet och förändrade 
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matvanor. Sjukvården och familjen visade sig ha en viktig roll för personen i deras 

utbildning om stomin och stöd.    

 

Resultatet visade att personerna upplevde begränsningar i vardagen relaterat till 

uppläggning av stomin. Begränsningar i vardagen var förenligt med bristen på 

kroppskontroll. Detta bekräftas av Manderson (2005), som menar att uppläggning av stomi 

kan frånta personens autonomi och hämma förmågan att leva ett produktivt och 

meningsfullt liv. Utifrån personen samtycke till vård och behandling är det viktigt för 

sjuksköterskan att förmedla information och stöd till patienten på ett tillförlitligt, lämpligt 

och korrekt sätt. Sjuksköterskan har ett eget ansvar över att samla och ha kunskapen som 

krävs för att förmedla information (International Council of Nurses [ICN], 2014). Vilket i sin 

tur är förenligt med Antonovskys komponent meningsfullhet i KASAM, det vill säga en 

person med låg meningsfullhet kan ha svårt att finna en känslomässig betydelse i oväntade 

livshändelser. Att få en stomi är en stor omställning för personen, det krävs motivation till 

lärandet av att hantera och leva med stomin. Har personen en stark KASAM med hög 

hanterbarhet, kan personen lättare hitta motivation till att leva med de begränsningar som 

stomin tillför (Antonovsky, 2005, s.45-46). 

 

I föreliggande resultat framkom det att personerna hade uppskattat mer information från 

sjukvården för att lindra ångest och oro. Med livsvärldsperspektivet som grund kan 

sjuksköterskan ge undervisning och stöd för personen så denne kan uppnå hälsa och 

livskvalitet, trots sjukdom (Friberg, 2005, s.61). Enligt författarna är det viktigt för 

sjuksköterskan att se hela personen och få en förståelse för hur personen upplever den 

aktuella situationen, inte bara kroppsligt utan även psykiskt. Genom att göra detta blir det 

enklare för sjuksköterskan att ge en så god vård som möjligt och ha möjligheten att erbjuda 

samt hjälpa personen med rätt redskap, som till exempel individanpassat stomimaterial, att 

arbeta med i hemmet. Brown och Randle (2005) poängterar i sin reviewartikel att om 

sjuksköterskan ger möjlighet till en öppen och generell kommunikation med personen leder 

det till större sannolikhet att positiva känslor förstärks hos personen med stomi. 
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I föreliggande resultat framkom det att personer med stomi hade negativa känslor gentemot 

stomin, som ledde till att de försökte dölja stomin från andra, de kände oro över eventuellt 

läckage och gaser samt beskrev en lägre självkänsla. Detta styrks upp av Brown och Randle 

(2005) och Manderson (2005) som beskriver känslor av depression och ensamhet på grund av 

stomin som vanligt förekommande. Personerna beskriver att de ställs inför praktiska 

dilemman och att de känner sig som en börda, både socialt och emotionellt. I enlighet med 

livsvärldsperspektivet är det viktigt för personen att förvalta kunskap om stomin, för att 

kunna lära sig att leva med den (Friberg, 2005, s.59). Att få en stomi är en nödvändig åtgärd 

till följd av sjukdom som kan sätta hård press på personens självkänsla och 

kroppskännedom. Det kan påverka personen på olika sätt som nämns i Manderson (2005) 

studie, där många personer var nöjda med hur stomin hade påverkat deras liv. Författaren 

skriver dock vidare att även om stomin kunde vara befriande så kunde den också beröva 

individer på självständighet och hämma förmågan att leva produktiva och meningsfulla liv 

(Manderson, 2005). En person med hög KASAM drar sig inte för att konfrontera en 

utmaning, genom att söka mening och att behålla värdigheten genom utmaningen. En 

utmaning kan bygga på olyckliga händelser som allvarlig operation eller sjukdom 

(Antonovsky, 2005, s.46). En reflektion är att det är viktigt för personerna med stomi att leva 

ett givande liv för att inte stanna upp och hämma utvecklingen mot sitt vardagliga liv. För 

att leva ett givande liv efter en stor händelse tror författarna att en förståelse till varför man 

får en stomi underlättar till hälsa. Det är förenligt med Antonovskys (2005, s.44) komponent 

begriplighet, som bygger på att en person kan förklara eller förstå oväntade händelser på ett 

strukturerat och tydligt sätt. Som sjuksköterska kan det vara viktigt att ge information om 

samtalskontakt med kurator samt information om stomi stödgrupper som finns att tillgå för 

stöd och rådgivning. Detta styrks upp av Mota et al. (2015) där de framkommer att genom 

kontakt med stomi stödgrupper kan det leda till en bättre livskvalitet då personer finner stöd 

i andra personer som befinner sig i samma situation som en själv. Personerna i studien 

beskriver att de känner band till varandra inom stödgruppen och att de kan dela 

erfarenheter och kunskaper med varandra (Mota et al., 2015).  

 

Resultatet visade att information och stöd från både sjukvården och familjen var viktig för 

personen som genomgått en stomioperation. Det framgår också att personer som fick stöd 



 

22 
 

från familjen, behövde mindre engagemang med stöd och hjälp från sjukvården. Det styrks 

av Manderson (2005) som fann att familj och vänner var stödjande för personens 

återhämtning samt att personerna upplevde färre problem med stomin när de fick stöd från 

familj och vänner. Även Ito och Kazuma (2005) menar att personer beskrev det som en 

lättnad av att ha ett ställe att gå till för råd och stöd om stomin. Råd och stöd kunde komma 

från stomikliniken, sjuksköterskan och från familj och vänner (Ito & Kazuma, 2005). I en 

annan studie beskrev de hur förhållandet mellan sjuksköterskan och personen speglade 

livskvaliteten. Hade sjuksköterskan ett genuint intresse för personen upplevdes en bättre 

livskvalitet än för de personer som hade dålig relation med sjuksköterskan (Marquis et al., 

2003). Utifrån hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvård främja för god kontakt och 

kommunikation, samt att vården ska ges med respekt och på lika villkor ([HSL] SFS 

1982:763, 2 §). I föreliggande resultat upplevde personerna att vårdens kvalitet byggde på 

relationen mellan vårdtagare och vårdgivare. Författarna i föreliggande studie anser att det 

är viktigt att relationen till vårdtagarna tas i beaktande och uppmärksammas för att skapa ett 

bra klimat på vårdavdelningen med respekt för människan.Vilket också belyses i resultatet 

där personerna beskrev att relationen till vårdgivare byggde på vårdgivarens intresse för 

personens tankar och värderingar. Detta kan ske genom att ha en god ton på 

vårdavdelningen både vårdgivare emellan och mellan vårdgivare och vårdtagare där 

självbestämmande och integritet bevaras. Vilket också beskrivs i ICN:s etiska kod, där 

sjuksköterskan ska respektera kollegor samt verka för ett gott samarbete. Sjuksköterskan 

skall även ge omvårdnad på ett respektfullt sätt med hänsyn till personens värderingar 

(International Council of Nurses [ICN], 2014).   

 

Resultatet visade att den sexuella aktiviteten minskat efter stomioperationen. Denna 

negativa påverkan på sexualiteten visade sig ha ett visst samband med känslan av en 

oattraktiv kropp. Vilket stöds av Brown & Randles (2005) reviewartikel som beskriver att 

sexualitet är nära sammankopplat till kroppsuppfattning, samt att den sexuella 

attraktionskraften hade minskat sedan stomioperation. Samtidigt visade reviewartikeln på 

att personernas partners inte delade uppfattningen om oattraktiv kropp (Brown & Randle, 

2005). Också Borwell (2009) visar att personerna upplevde psykologiska svårigheter med 

känsla av minskad sexuell dragningskraft. Detta uttalande stärks av Vonk-klaassen, Vocht, 
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Ouden, Eddes och Schuurmans (2015) reviewartikel där det visade på att de flesta 

personerna kände sig missnöjda med den sexuella aktiviteten och hade depressiva känslor, 

vilket påverkade livskvaliteten. För personen med stomi kan det vara viktigt att få prata om 

situationen med vårdgivaren för att få stöd och råd (Hallén, 2016). Som sjuksköterska är det 

viktigt att prata och uppmärksamma den sexuella hälsan hos personer som får en stomi. Det 

bekräftas i en reviewartikel där det beskrivs att för att hjälpa patienten är det viktigt att 

bedöma sexuella problem pre- och postoperativt (Recalla et al., 2013). Författarna anser att 

det är viktigt att sjuksköterskan berör detta ämne med personerna med stomi och vågar ta 

initiativ för att bjuda in till samtal, samt även involvera partnern i samtalet i de fall där 

personen har en partner. Samtal om personens funderingar och problem kring sexualitet 

anser författarna är viktigt för att främja för god självkänsla och livskvalitet.  

 

Slutsats 

Erfarenheterna av att leva med stomi var främst negativa till följd av komplikationerna från 

stomin. Familjen och sjukvården spelar en stor roll i rehabiliteringen till det vardagliga livet. 

Mängden utbildning, både pre- och postoperativt, som deltagarna fick på sjukhuset utgjorde 

grunden för förutsättningarna deltagarna hade för att bearbeta sitt stomibärande. Även 

stödet från sjukhuset samt från familj och vänner gjorde anpassningen till stomin lättare. 

 

Genom ökade kunskaper och ökat stöd av sjuksköterskan kan patientens positiva 

upplevelser av stomin stärkas. Det är väsentligt för sjuksköterskan att få ha den kunskap 

som krävs för att hjälpa individen och dess närståendes upplevda behov. Avsikten med 

litteraturöversikten var att sprida ökad förståelse till andra sjuksköterskor om personer som 

får en stomi upplagd och personens erfarenhet av att leva med stomi. 

 

Fortsatt forskning om patientens totala upplevelse av uppläggning av stomi, kunskapsläget 

hos allmänsjuksköterskan och betydelsen av bra och individanpassat stomimaterial har 

författarna förhoppningar på ett ökat välbefinnande hos patienterna samt en god omvårdnad 

inom hälso- och sjukvården. Genom fortsatt forskning om personers upplevelse av att få en 
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stomi hoppas författarna också på en ökad kunskap om stomier hos den allmänna 

befolkningen för att minska känslan av tabu hos stomibärarna. 
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Bilaga 3. Mixad metod 

Poängsättning 1 2 3 4 

Abstrakt Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant 
 

Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns 
  

Urval Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med stomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ Ja Nej 
  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 
  

Frågeställning besvarad Nej Ja 
  

Resultatbeskrivning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys Saknas Mindre bra Bra 
 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat 
  

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God 
 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas 
  

Total poäng (max 52p) 
    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 4. Översikt av resultatartiklar 

Författare 

Land 

Årtal 

Syfte Design Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Data 

Analys 

Resultat  Kvalitet 

Andersson, Gun. Engström, 

Åsa. Söderberg, Siv.  

Sverige 2010 

Att beskriva 

upplevelsen hos 

kvinnor som fått 

en kolostomi till 

följ av 

ändtarmscancer. 

Kvalitativ 5 Intervjuer med 

berättande 

tillvägagångssät

t 

Tematisk analys 

 

Läckage och lukt från stomin var de 

största orosmomenten för kvinnorna. De 

såg sin stomi som ett handikapp, dock 

ett väldigt litet sådant. Acceptansen var 

hög hos kvinnorna då det handlar om 

överlevnad. 

Grad I 

Beaver Kinta, Latif Saima, 

Williamson Susan, Procter 

Debbie, Sheridan Janet, 

Heath Jonathan, 

Susnerwala Shabbit, Luker 

Karen. 

England 2010 

Att utforska 

patientens 

synsätt angående 

deras upplevelse 

av 

uppföljningsvård 

efter behandling 

av kolorektal 

cancer. 

Kvalitativ 

Explorativ 

studie 

27  Öppna 

intervjuer i 

deltagarnas 

hem. 

Tematisk analys 

 

 

Resulterade i fyra teman. Att veta vad 

som väntas, leva med förändrad 

tarmfunktion, försök och fel, info och 

stöd från specialist sjuksköterska. 

Patienterna upplevde ett sämre stöd 

efter utskrivning. För lite information 

angående fysiska och psykiska 

komplikationer. 

Grad II 
 

Bonill-de-las-Nieves, 

Candela et al..  

Spanien 2014 

Att beskriva 

strategier som 

utvecklats av 

ileo- och 

kolostomi 

patienter om hur 

de hanterar sin 

situation.  

Kvalitativ 

 

21  Deskriptiv 

fenomenologi 

Semistruktuerar

ade intervjuer. 
 

Tre kategorier av strategier har 

utvecklats. Egenvård, anpassning till 

stomin och eget ansvar att finna 

information. Utveckling av dessa 

strategier är nära knutet till att uppnå 

självständighet.  

Grad II 

Danielsen, Anne 

Kjaergaard., Soerensen, 

Erik Elgaard., Burchart, 

Kristen., Rosenberg, Jacob. 

Danmark2013 

Att undersöka 

effekterna av en 

permanent stomi 

på en patienters 

dagliga liv och få 

en insikt i 

behovet av stomi 

relaterad 

utbildning. 

Kvalitativ 15  Fenomenologisk 

hermeneutisk 

ansats.  

Fokusgrupps 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Deltagarna beskrev begränsning i 

dagliga aktiviteter för att kompensera 

bristen på självkontroll som uppstod i 

samband med uppläggning av stomi. 

Deltagarna ville ha en nära kontakt med 

sjukvårdspersonal. 

Grad II 

Honkala Siv & Berterö 

Carina. 

Sverige 

2009 

Att öka förståelse 

och kunskap om 

hur det är för 

kvinnor att leva 

med stomi. Samt 

hur stomin 

påverkar ens liv 

och livssituation 

Kvalitativ 

Tolkande 

fenomenol

ogiskt 

tillvägagån

gssätt 

17 Ändamålsenlig 

insamling. 

Transkriberade 

intervjuer. 

3 teman, kroppslig anpassning, jag som 

kvinna samt anpassning till det dagliga 

livet. 

Grad I 

Krouse Robert, Grant 

Maria, Ferrel Betty, Dean 

Grace, Nelsson Rebecca, 

Chu David. 

USA 2007 

Beskriva 

problem inom 

livskvalitét hos 

kolostomi 

patienter och 

jämföra 

resultaten mellan 

de med cancer 

och de utan 

cancer. 

Kvantitativ

,  

599 

(858) 

Enkäter. 

Jämförande-

beskrivande 

design. 
 

Patienter med kolostomi har en lägre 

livskvalitét, de med cancer har bättre 

livskvalité än de utan.  

Grad I 



 

 
 

Författare 

Land 

Årtal 

Syfte Design Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Data 

Analys 

Resultat  Kvalitet 

Krouse, Robert et al. 

USA 2009 

Att öka 

förståelsen av 

den största 

utmaningen för 

patienter med 

stomier. Dessa 

fynd kan hjälpa 

och vägleda 

andra patienter i 

den pre- och 

postoperativa 

fasen. 

Mixad 

 

163 (76) 
 

Öppna 

intervjuer. 

Mixad metod 

Veteraners coping strategier och råd kan 

hjälpa sjukvårdspersonal att genomföra 

mer optimal postoperativ vård och 

underlätta en mer effektiv anpassning 

till livet med stomi 

Grad II 

Pittman, Joycy. Rawl, Susan 

M. Schmidt, Max. Grant, 

Marcia. Ko, Clifford. 

Wendel, Christopher. 

Krouse, Robert. 

USA 2008 

Att beskriva 

demografiska, 

kliniska, 

livskvalité 

variabler 

relaterad till 

stomikomplikati

oner 

(Hudirritation, 

läckage och 

svårigheter att 

anpassa sig till 

stomin) hos 

veteraner i USA. 

Kvantitativ 

Tvärsnittss

tudie  
 

239  Enkäter 

skickades ut. 

Statistisk analys 

Allvarliga hudirritationer, problem med 

läckage och svårigheter att anpassa sig 

till stomin var relaterade till lägre 

livskvalitet. 

Grad II 

Ratliff, Catherine R. 

USA 

2014 

 

Att beskriva 

demografiska 

och kliniska 

variabler 

relaterade till 

läckage från 

stomipåse 

Kvantitativ 

tvärsnittsst

udie 

107 

deltagare 

(91) 

Deskriptiv 

statistisk 

signifikant 

Frågeformulär 

att fylla i 

självständigt 

online. 

Kvinnor visade sig ha större risk för 

läckage, samt de deltagarna med 

irriterad peristomal hud. Deltagare som 

använde sig av två-delat 

omläggningsmaterial hade inget eller 

minimalt med läckage. 

Grad II 

Richbourg Leanne, Thorpe 
Joshua M. & Rapp Carla 
Gene 

USA 

2007 

Att identifera 

svårigheter 

relaterat till 

stomin som 

upplevdes efter 

utskrivning, vem 

de sökte hjälp 

hos samt om 

råden de fick 

sågs som 

hjälpfulla. 

Deskriptiv 

kvantitativ 

studie. 

140 mail, 

43 

svarade, 

34 valdes  

ut. 

Tvärsnittsdesign

, 

bekvämlighetsur

val, mailenkät 

skickade ut.  

Statistisk analys. 

Svårigheterna som upplevdes var 
irriterad hur peristomalt, läckage, lukt, 
minskning av aktivitet samt depression 
och ångest. 20% sökte inte hjälp för sina 
problem, de andra sökte främst hos 
sjuksköterskor. Deltagarna var mest 
nöjda med stödet de fick av 
stomisjuksköterskan jämfört med stödet 
från allmän sjuksköterksa, kirurgen eller 
psykologer. 

 

Grad II 

Salvadalena, Ginger. 

USA 

2013 

Att undersöka 

stomi- och 

peristomala 

komplikationer 

och dess 

relaterade 

variabler hos 

vuxna med 

stomier. Fokus 

på de tre första 

månaderna med 

en ny stomi hos 

vuxna. 

Kvantitativ

. 

Prospektiv 

studie. 

43 (4) 
 

Ändamålsenlig 

insamling. 

Undersökning 

och uppföljning 

under tre 

månader. 

Stomi och hudkomplikationer 

förekommer oftast inom 21-40 dagar 

efter stomiuppläggning. Peristomala 

komplikationer var vanligast, med 

irritation och infektion. 

Grad II 



 

 
 

Författare 

Land 

Årtal 

Syfte Design Deltagare 

(Bortfall) 

Metod 

Data 

Analys 

Resultat  Kvalitet 

Tao Hui, Songwathana 

Praneed, Isaramalai Sang-

arun, Wang Qinqxi. 

Kina 2014 

Att beskriva och 

tolka 

egenvårdsbeteen

de hos patienter 

med permanent 

kolostomi. 

Kvalitativ.  7  Djupgående 

intervjuer, 

öppna frågor 

och 

ändamålsenlig 

insamling. 
 

 

Studien resulterade i hur deltagarna 

hanterar sin kolostomi, genom att sköta 

den självständigt, hantera motgångar 

och hur den påverkar humöret samt 

relationen mellan familjen och 

sjuksköterskan. 

Grad I 

Thorpe, Gabrielle. Arthur, 

Antony. McArthur Maggie. 

England 

2016 

Att förstå 

upplevelsen av 

att leva med en 

ny stomi med 

fokus på 

kroppslig 

förändring. Den 

kroppsliga 

förändringen 

karaktäriserades 

på tre vis. 

Förändring i 

utseende, 

störning av 

funktion, 

förändrad 

sensation 

Fenomenol

ogisk 

kvalitativ 

studie. 
 

12 Analysmetoder, 

Hermeneutiskt 

inflytande  

En och en 

intervjuer. 

Ändamålsenlig 

insamling. 
 

 

Patienterna accepterade sin nya kropp 

vid cirka 15 månader. De upplevde en 

sämre funktion i det sociala livet med 

sin stomi. Utvecklade kontrollbehov och 

fick en förstärkt självkänsla när de lärde 

sig att hantera sin stomi. Patienterna 

upplevde även en distanskänsla till sina 

stomier. 

Grad II 

Thorpe, Gabrielle. 

McArthur, Margaret. 

Richardson, Barbara. 

England 

2014 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse med 

en avförings 

stomi i dagens 

hälso- och 

sjukvård för att 

informera 

bemötandet av 

sjukvårdsperson

al, speciellt 

sjuksköterskor, i 

vården av 

individer med ny 

stomi.  

Kvalitativ, 

fenomenol

ogisk 

12 (2) Utforskande 

fenomoenologis

ka intervjuer, 

öppna en och en 

intervjuer. Fem 

stegs analys.  

 

Relationen mellan vårdtagare och 

vårdgivare spelade en central roll i 

deltagarens upplevelse av vården. 

Relationer med sjukvårdspersonalen var 

grundande på sjukvårdspersonalens 

erfarenheter och var kopplat till 

deltagarnas känsla av att vara förberedd.  

Grad I 

 


