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Abstrakt 

Bakgrund: År 2015 uppskattades antalet personer med stomi i Sverige till 43 000 personer. 

Orsaker till att behöva genomgå en stomioperation kunde vara flera, bland annat cancer och 

inflammatoriska tarmsjukdomar. En sjuksköterska med kunskap i stomivård hade en central 

roll i omvårdnaden av denna patientgrupp. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att 

belysa vuxna människors erfarenheter av att leva med en tarmstomi samt stomins påverkan 

på livskvaliteten. Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt och inkluderade 17 

originalartiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Resultat: Personers erfarenheter 

av att leva med en tarmstomi identifierades i ett övergripande tema: en förändrad tillvaro 

samt fem subteman: behov och resurser, det sociala samspelet, intima utmaningar, 

sjuksköterskans roll samt nyorientering. Diskussion: En försämrad självbild tillsammans 

med en förändrad kroppsfunktion hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Enligt 

Antonovsky var det styrkan i KASAM som avgjorde hur personen klarade av att hantera 

livshändelser. För att kunna anpassa sig till sin nya situation var relationerna till närstående, 

sjuksköterskan och andra med stomi viktiga. Slutsats: Som sjuksköterska behövdes kunskap 

om och förståelse för de förändrade livsvillkoren. Det var viktigt i omvårdnadsarbetet för att 

kunna identifiera problem, se vårdbehov och förebygga lidande. Genom att sjuksköterskan 

hade kunskap om personers olika upplevelser av stomier skapades förutsättningar för att 

kunna ge en trygg och säker vård. Sjuksköterskan borde ha goda kunskaper i att utbilda 

stomiopererade i egenvård eftersom förmågan till egenvård påverkade personens 

möjligheter att begripa, hantera och finna mening i sin förändrade livssituation.  
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Introduktion 

Sjukdomar i tarmen innebär en potentiell risk för stomi. En stomi är ett kirurgiskt ingrepp av 

tarmen som förändrar kroppens funktion och utseende. Personens förmåga att begripa, 

hantera och finna mening i den förändrade livssituationen påverkar dennes hälsa och 

livskvalitet. 

Bakgrund 

Stomi är ursprungligen ett grekiskt ord som betyder mun eller öppning (Burch, 2013). 

En stomi innebär ett kirurgiskt ingrepp som modifierar tarmens naturliga tömningsförmåga. 

En mynning anläggs via bukväggen varigenom tarmen leds ut. Slemhinnan på tarmens 

insida exponeras genom att tarmens yttersta del vrängs ut och in och kanterna sutureras fast 

mot huden (Hallén, 2017a). Behovet av en stomi kan uppkomma av cancer, inflammatoriska 

tarmsjukdomar, strålskador, trauman, inkontinens, medfödda missbildningar, kronisk 

förstoppning eller inflammerade tarmfickor (Nilsen, 2011, s. 103-105). En stomi är vanligtvis 

rund i formen, röd till utseendet och känns varm och blöt vid yttre beröring (Burch, 2013). 

Stomin saknar smärtreceptorer som gör att den är okänslig för smärta och beröring (Hallén, 

2017a; Nilsen, 2011, s. 104). I samband med stomioperationen upphör tarmtömningen att 

vara viljestyrd och avföringen samlas upp i ett stomibandage (Hallén, 2017a). I genomsnitt 

byts stomibandaget för en stomi på tjocktarmen en gång om dagen men frekvensen varierar 

mellan tre gånger per dag och tre gånger i veckan. Avföring från tunntarmens stomipåse 

töms vanligtvis mellan fyra och sex gånger per dag. Bandaget byts oftast dagligen. När en 

stomi från tjocktarmen läggs upp kallas det för en kolostomi, medan en stomi anlagd från 

tunntarmen benämns ileostomi (Burch, 2013). 

 

I detta vetenskapliga arbete benämns de stomiopererade som personer eller patienter 

beroende på vilken kontext som beskrivs. I relation till sjuksköterskan är den stomiopererade 

en patient. I övrig kontext används benämningen person.  
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Incidens och patientföreningar 

År 2015 uppskattade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) antalet personer med 

stomi i Sverige till 43 000 personer. Antalet personer med stomi hade ökat från 41 till 46 

personer per 10 000 invånare sedan 2006. TLV är en förvaltningsmyndighet och 

verksamheten regleras av förvaltningslagen (1986:233). TLV samverkar med två 

patientföreningar: Mag- och tarmförbundet samt Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO) 

(Blixt, Hjort & Tollin, 2017). Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening som 

startade 1979 som ett stöd för personer med sjukdomar, skador och andra 

funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående (http://magotarm.se/). ILCO 

är en intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och 

reservoaropererade (https://www.ilco.nu/). 

 

Livskvalitet 

World Health Organization (WHO, 1997) definierar begreppet livskvalitet som personens 

uppfattning av sin position i livet utifrån den kulturella kontext och de värdesystem som 

personen lever i, relaterat till dennes mål, förväntningar, normer och angelägenheter. 

Carlsson och Berndtsson (2008, s. 158-159) beskriver att den hälsorelaterade livskvaliteten är 

personens subjektiva upplevelse av sitt hälsotillstånd. Det innefattar hälsa, fysiskt och 

psykiskt välbefinnande, samt hur personen upplever sin funktionsstatus.  

 

Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden av stomiopererade patienter 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod har sjuksköterskor fyra 

huvudansvar: att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och att lindra lidande. 

Dessutom ska sjuksköterskan i sin profession uppvisa trovärdighet, medkänsla och integritet 

samt vara lyhörd och respektfull i omvårdnaden av patienter. Sjuksköterskan är ansvarig för 

att användning av ny forskning och teknik sker säkert, värdigt och i överensstämmelse med 

patientens rättigheter. I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor belyses att den specifika kompetensen hos en legitimerad 

sjuksköterska är omvårdnad. Omvårdnaden inkluderar vetenskaplig kunskap och ett 
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patientnära arbete baserat på en humanistisk människosyn. Sjuksköterskans ansvarar för att 

hantera sjukdom, hälsoproblem och funktionsnedsättning samt att åstadkomma bästa 

möjliga livskvalitet och välbefinnande.  

 

En sjuksköterska med kunskap i stomivård har en central roll i omvårdnaden av denna 

patientgrupp. Innan anläggningen av stomin är ett möte mellan sjuksköterskan och 

patienten väsentligt för att förklara vad som sker under operationen. Det är även 

betydelsefullt att berätta om stomin, eventuella kroppsliga förändringar samt ge utbildning i 

att hantera stomin. Det är viktigt att rådgivningen blir individanpassad (Burch, 2013). 

 

Förståelsen för personers känslor, tankar och beteenden underlättas om sjuksköterskan har 

en empatisk förmåga. Ett verktyg som sjuksköterskan använder för att hjälpa 

stomiopererade att anpassa sig till sin nya situation är en stödjande kommunikation. 

Verktyget skapar ett gott samtalsklimat. Det är viktigt att sjuksköterskan utgår från sig själv 

och använder ett “jag-språk” för att beskriva olika situationer. Det sättet att kommunicera 

på, uttrycker en önskan om att förstå personens synvinkel och förmedlar acceptans snarare 

än kritik och fördömande (Tao, Songwathana, Isaramalai & Wang, 2016). Vidare belyser Tao 

et al. att i kommunikationen med personen kan empowerment med fördel användas för att 

hjälpa personen att få kontroll över sitt liv. Fossum (2013, s. 200) beskriver empowerment 

som en kommunikationsmodell för att stärka dialogen mellan personer. Tanken bakom 

empowerment är att vederbörande anses jämlika i samtalet och att de lär av varandra. 

Jämlikheten möjliggör ett kunskapsutbyte även om kunskapsnivåerna är olika. Enligt Tao et 

al. kan sjuksköterskor, genom att använda empowerment i kommunikationen, ge 

emotionellt och informativt stöd. Det informativa stödet kan innehålla praktisk 

demonstration, muntlig instruktion och skriftlig vägledning. Därigenom ges en möjlighet att 

utöva egenvård av sin stomi.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2017) innebär begreppet egenvård att personen tillåts utföra hälso- 

och sjukvårdsåtgärder hemma. Det möjliggör ett liv med färre kontakter med sjukvården. 

Patientlagen (SFS 2014:821), 5 kap, 2 § fastställer att patientens medverkan i hälso- och 
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sjukvården ska utgå från patientens individuella förutsättningar och önskemål vid det egna 

utförandet av vissa vård- eller behandlingsåtgärder. Utbildning i stomiskötsel för patienter 

och eventuell vårdpersonal i hemmet är sjuksköterskans ansvar. Utbildningen bör handla 

om hur stomipåsen töms, hur hudskyddsplattor och påsar byts samt beställningsrutiner för 

nytt stomimaterial. Informationen bör även omfatta hur lämplig hudvård utövas, hur bra 

kostval görs och hur eventuella besvär som kan föranleda behov av medicinsk hjälp 

upptäcks (Ang, Chen, Siah, He & Klainin-Yobas, 2013; Colwell, Kupsick & Mcnichol, 2016; 

Schreiber, 2016). 

 

För att kunna säkerställa grundläggande färdigheter för stomivård behövs en omfattande 

genomförandeplan i samband med utskrivning från sjukhuset till hemmet (Berti-Hearn & 

Elliott, 2018; Lapkin et al., 2018). Patienterna behöver stöd och kontinuerlig uppföljning även 

efter utskrivning från sjukhuset (Schreiber, 2016). Personens förutsättningar för att lära sig 

att utöva egenvård av stomin påverkas om vårdpersonalen är utbildad inom området och 

har ett stödjande förhållningssätt (Hallén, 2017b; Martins et al., 2015). 

 

Teoretisk anknytning 

Känslan av sammanhang (KASAM) är en modell som baseras på det salutogenetiska 

perspektivet. Det salutogenetiska synsättet skapar en djupare förståelse för, och kunskap om, 

personen och dennes historia. Människan anses befinna sig i ett kontinuum mellan hälsa och 

ohälsa. Genom det salutogenetiska perspektivet undersöks var varje enskild person befinner 

sig inom detta kontinuum vid en viss tidpunkt. De tre centrala komponenterna i KASAM är: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1987/1991, s. 38-43). 

 

Begriplighet avspeglar i vilken utsträckning inre och yttre stimuli uppfattas som 

förnuftsmässigt gripbar information. Begriplig information är ordnad, strukturerad och 

tydlig. Känslan av begriplighet avgör hur människor förväntar sig att de stimuli som 

kommer/uppstår i framtiden, även ovälkomna överraskningar, går att ordna och förklara 

(Antonovsky, 1987/1987/1991, s. 44). 
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Hanterbarhet avspeglar personens upplevelse av i vilken grad de har resurser att möta 

kraven som han eller hon bombarderas med. Styrkan i känslan av hanterbarhet avgör om 

personen känner sig som ett offer eller ej för omständigheterna livet bjuder på (Antonovsky, 

1987/1991, s. 45). 

 

Meningsfullhet är även benämnd motivations-komponenten. Den avspeglar personens 

förmåga att betrakta krav som utmaningar värda investering och engagemang. 

 Det är styrkan i KASAM som avgör om följderna kommer att vara hälsobringande, neutrala 

eller skadliga hos den enskilde personen (Antonovsky, 1987/1991, s. 45-46, 59). 

 

Grunden för omvårdnad återfinns i det salutogena perspektivet eftersom fokus ligger på 

hälsa snarare än sjukdom. Mycket i omvårdnadsarbetet handlar om att bevara, främja eller 

stärka hälsan hos sjuka personer. Det är meningsfullt att en sjuksköterska är väl förtrogen 

med den salutogena referensramen eftersom perspektivet utgår från en holistisk 

människosyn. En persons förutsättningar och inre styrka i att hantera påfrestande situationer 

kan förstås genom KASAM (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 65-66). 

 

Problemformulering 

En stomioperation innebär en synlig fysisk förändring av kroppen. Den modifierade 

kroppen kan medföra förändrade livsvillkor både fysiskt, psykiskt och socialt eftersom 

personen förlorar förmågan att kontrollera tarmtömningen. Förlusten kan medföra en 

förändrad kroppsuppfattning och självbild som kan påverka livskvaliteten. Som 

sjuksköterska är det viktigt att få insikt i de stomiopererade patienternas livssituation för att 

få bättre förståelse för deras erfarenheter och upplevelser. Den ökade kunskapen om hur 

stomier påverkar de opererade personernas liv skapar möjligheter att vara ett stöd i mötet 

med dessa patienter. Den kliniska nyttan med denna litteraturöversikt är att underlätta för 

sjuksköterskan att identifiera problem, se vårdbehov och förebygga lidande för patienter 

med tarmstomi.  
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna personers erfarenheter av att leva med 

en tarmstomi samt stomins påverkan på livskvaliteten. 

 

Metod 

Design  

Det vetenskapliga arbetet är en litteraturöversikt som enligt Polit och Beck (2016, s. 88) 

påminner om processen med att göra en fullständig studie. Arbetet inleds med en 

frågeställning vartefter en plan formuleras gällande insamling av information som sedan 

implementeras. Segesten (2017a, s. 108) beskriver litteraturöversikter som en kartläggning av 

kunskapsläget inom ett specifikt område, som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Designen förutsätter ett systematiskt arbetssätt med en noggrann redovisning av 

alla steg. Kunskapsläget kan fastställas genom analys och sammanställning av valda artiklar. 

Det ger en överblick av tidigare forskning inom området. Polit och Beck (2016, s. 88) menar 

att en grundligt genomförd litteraturöversikt kan bidra med ytterligare lärdom till befintlig 

forskning och fylla eventuella kunskapsluckor. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var kvalitativa, kvantitativa och mixade originalartiklar som 

publicerats under 2008-2018. Artiklar skulle hålla en särskild nivå av vetenskaplig kvalitet 

som författarna gemensamt utformat med hjälp av Fribergs (2017a, s. 187-188) 

granskningsmall, se bilaga 1. Vidare inkluderades artiklar som omnämnde ett 

individperspektiv för vuxna personer över 18 år med tarmstomi och som var skrivna på 

svenska eller engelska. För att ingå i litteraturöversikten skulle samtliga artiklar föra ett 

etiskt resonemang eller vara godkända av en etisk kommitté. Valda artiklars tidsskrifter 

skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar som innefattade barn, andra 

perspektiv än ett individperspektiv, urostomier och ileoanal reservoar. Artiklar som även 
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exkluderades var de som inte var godkända av en etisk kommitté eller som inte förde ett 

etiskt resonemang eftersom dessa inte var relevanta för syftet. 

 

Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna som litteraturöversikten baseras på framkom vid sökningar i 

den omvårdnads-inriktade databasen Cinahl och den medicinska databasen Pubmed. 

Sökstrategin var att använda informationsbärande begrepp i förhållande till syftet. 

Uppbyggnaden av de valda sökorden ostomy, enterostomy, colostomy, ileostomy, life experiences, 

life change events och quality of life uppstod efter sökning i CINAHL headings, Pubmeds 

MESH-termer och Svenska MeSH. För en översikt av ämnesbärande ord och deras innebörd 

i litteratursökningen, se bilaga 2. 

 

Litteratursökningen avgränsades till 10 år, svenska och engelska, all adult och i Cinahl 

användes ”Peer Reviewed”. Tillvalet explode (+) användes i Cinahl för att få med alla 

underliggande termer under sökordets trädhierarki. Artiklar från Pubmed genomgick en 

granskning i Ulrischweb för att kontrollera den publicerande tidsskriftens vetenskaplighet 

och att tidsskriften var “peer reviewed”. För en översikt av sökvägar och sökstrategier, se 

bilaga 3. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen genomfördes i flera faser. Alla faser inkluderade initialt ett individuellt 

engagemang med en efterföljande gemensam diskussion relaterat till relevans för syftet. I 

den initiala fasen lästes artiklarnas titel för en första relevansbedömning. I den andra fasen 

lästes de relevanta artiklarnas abstrakt. I tredje fasen lästes de artiklar som ansågs väsentliga 

i förhållande till det valda syftet och inklusionskriterierna i sin helhet, med fokus på resultat 

och metodavsnitt. I den fjärde fasen i urvalsprocessen kvalitetsgranskades de studier som 

bedömts adekvata för valt syfte enligt Fribergs (2017a, s. 187-188) bedömningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen utfördes först individuellt av 

båda författarna för att sedan diskuteras i en mer djupgående, gemensam och slutgiltig 
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bedömning. Anledningen till detta var att säkerställa en god kvalitativ nivå på valda artiklar. 

En översikt av inkluderade artiklar presenteras under bilaga 4. 

 

Fribergs granskningsmall för kvantitativa artiklar innehåller 13 frågor och kvalitativa artiklar 

innehåller 14 frågor. Dessa frågor besvarades noggrant under bedömningsprocessen och 

avgjorde artiklarnas kvalitet. Kvaliteten bedömdes som låg, medelhög eller hög baserat på 

hur rikligt och tydligt beskrivet innehållet var med utgångspunkt från bedömningsmallen. Ju 

mer innehåll, tydlig återkoppling till befintlig forskning, välarbetad problemformulering och 

tydlig strategisk beskrivning av syfte, metod, resultat, diskussion och etiska förhållningssätt 

desto bättre kvalitet. Enbart artiklar med medelhög eller hög kvalitet inkluderades i 

litteraturöversikten. De artiklar som bedömdes ha hög kvalitet efter granskningen hade 

utförliga, tydliga beskrivningar och var mycket innehållsrika. För att bedömas som 

medelhög kvalitet skulle artiklarna ha mindre rikt innehåll och en mindre tydlig beskrivning 

av utförandet än de med hög kvalitet. Kvalitetsbedömningen presenteras i bilaga 5. 

 

Analys 

Analysprocessen genomfördes med hjälp av Fribergs (2017b, s. 148-150) metod som innebär 

att identifiera övergripande områden. En kontinuerlig gemensam diskussion fördes mellan 

författarna under hela arbetsprocessen för att garantera att artiklarna var relevanta för syftet. 

Bearbetning av arbetet inkluderade resonemang om funna likheter och skillnader i resultaten 

samt att vid upprepade tillfällen återkoppla till det valda syftet. Dataanalysen genomfördes i 

flera steg: 

 

Steg 1: Valda artiklar lästes igenom ett flertal gånger individuellt av båda författarna för att 

förstå helheten. Därefter översattes studiernas resultat till svenska med noggrannhet för att 

motverka misstolkning eller förvanskning av innehållet. Anledningen till detta var att uppnå 

en bättre förståelse för artikelns innehåll och kontext för att kunna fortsätta bearbetningen av 

data. 
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Steg två: Individuella sammanställningar av resultaten genomfördes för att sedan diskuteras 

gemensamt.  I den gemensamma diskussionen reducerades data för att få fram det som var 

relevant för syftet. I samband med reduceringen fördes ett resonemang om innehållet och 

preliminära teman utarbetades. 

 

Steg tre: Innehållet under varje tema sammanställdes gemensamt för att verifiera den 

enskildes tolkning av data. En diskussion fördes kring likheter och skillnader som upptäckts 

i resultaten. De preliminära temana omformulerades efter ett ömsesidigt beslut till fem 

subteman som var mer karaktäristiska relaterade till syftet. Ett övergripande tema 

utformades sedan för att få en sammanhållen bild av resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2016, s. 137) ska etiska överväganden tillämpas när personer 

inkluderas i forskning för att värna om deltagarnas rättigheter. Med anledning av detta 

inkluderades enbart artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller som förde ett 

etiskt resonemang i litteraturöversikten. Vid tvetydigheter när det inte framkom något 

tydligt etiskt resonemang i artiklarna kontrollerades tidskrifternas riktlinjer för etiskt 

godkännande. Artiklar och tidskrifter som saknade etiska överväganden exkluderades. 

Författarna till litteraturöversikten strävade efter att ha ett objektivt förhållningssätt under 

hela arbetsprocessen för att undgå personliga åsikter kring det lånade materialet. 

Informationen granskades kritiskt utan att den egna förförståelsen förvrängde dess innehåll. 

För att undvika feltolkningar och förvanskning av innehållet lästes artiklarna upprepade 

gånger och engelskt - svenskt lexikon användes vid översättning till svenska. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 17 vetenskapliga originalartiklar. Av dessa är två av mixad design, sju 

av kvantitativ design och åtta av kvalitativ design. Studierna var utförda i Danmark, 

Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige och USA. Under arbetsprocessen identifierades 

fem subteman som tillsammans bildade ett övergripande tema om hur det var att leva med 

en tarmstomi. Dessa presenteras i Figur 1. 
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Figur 1: Översikt av resultatets teman: 

 

En förändrad tillvaro 

Behov och resurser 

Stomin innebar en utseendemässig förändring av kroppen. Kroppen upplevdes obekant 

både med och utan kläder. För vissa personer berodde känslan främst på stomibandagets 

utseende, snarare än på själva stomin. Ett sätt att hantera det obekanta utseendet var att 

undvika sin egen spegelbild när påsen satt på magen, eftersom spegelbilden påminde om 

kroppens förändring. Personer med stomi påtalade att upplevelsen av att andra skulle se 

dem var värre än deras egen spegelbild (Thorpe et al., 2016). Risken för exponering 

hanterades genom valet av kläder (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; Savard & 

Woodgate, 2009; Thorpe et al., 2016). Klädval som reducerade risken för exponering 

medförde en nedsatt känsla av attraktivitet. Valet att anpassa sina kläder påverkades av 

relationen med andra och personens egen självuppfattning. När svullnaden och obehaget 

från buken minskade blev många mer bekväma med vad de kunde ha på sig och återfick 

intresset för att klä sig som de ville (Thorpe et al., 2016). Klädseln anpassades även för att 

undvika press på stomin (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009). Åtsittande kläder 

kunde orsaka skavsår och irritation (Honkala & Berterö, 2009). 

 

Kroppens naturliga funktioner påverkades på olika sätt och krävde anpassning i vardagen. 

En anpassning var att förhålla sig till att flödet från stomin kunde vara oförutsägbart och 
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instabilt (Thorpe, Arthur och McArthur, 2016). Stomioperationen försvårade möjligheten till 

en valfri kosthållning (Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). För att hantera 

dessa problem anpassades kosten genom att livsmedel som förorsakade gas och höga flöden 

undveks och intag begränsades (Grant et al. 2011; Thorpe et al., 2016; Arthur, 2017). Innan 

sociala aktiviteter avstod personer helt från att äta i ett försök att reglera flödet (Carlsson & 

Persson, 2015; Thorpe & McArthur, 2017). 

 

En stomi kunde även orsaka svårigheter med sömnen (Grant et al., 2011; Thorpe & 

McArthur, 2017). Sömnbesvären berodde på oro för läckage från stomipåsen och begränsade 

sovställningar (Grant et al., 2011). Sovställningar anpassades på grund av besvär med att 

ligga på mage (Honkala & Berterö, 2009). 

 

Resor var, för stomiopererade, en utmaning som krävde planering (Grant et al., 2011; 

Honkala & Berterö, 2009). Rädslan för läckage och lukt gjorde att personen kände sig 

obekväm i dessa sammanhang (Honkala & Berterö, 2009). Nedsatt självförtroende i samband 

med egenvård utanför hemmet påverkade viljan att resa. Första året postoperativt sköts 

resor upp eller avbokades (Thorpe & McArthur, 2017). 

 

Stomin möjliggjorde att personerna kunde leva ett meningsfullt liv samt ökade förmågan att 

återgå till arbetet. Innan stomin reducerades arbetsförmågan på grund av den 

bakomliggande sjukdomen (Morris & Leach, 2017). För kvinnor med låg hälsorelaterad 

livskvalitet var bärandet av stomin en orsak till genans i samband med arbetet (Grant et al., 

2011). Arbetet kunde även bli lidande på grund av sjukskrivningar och fysiska 

begränsningar (Honkala & Berterö, 2009). Möjlighet att återgå i arbete var ett av de stora 

målen för de stomiopererade. Målet fokuserade främst på att återfå sin identitet och sin 

sociala roll snarare än att ha en betald anställning (Thorpe & McArthur, 2017). Stomin 

möjliggjorde ett normalt liv (Carlsson & Persson, 2015; Morris & Leach, 2017). Betydelsen av 

normal var i den kontexten att ha möjlighet att utföra sysslor och ta hand om sina 

ansvarsområden (Carlsson & Persson, 2015). Viljan att återgå till arbetslivet, att vara normal, 

gjorde att personerna skapade nya rutiner. Det kunde innebära att stiga upp flera timmar 

tidigare på morgonen (Carlsson & Persson, 2015).  
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Det sociala samspelet 

Oron för att andra personer eventuellt kunde se, höra, eller känna lukten från stomin 

skapade ångest som gjorde att stomiopererade undvek sociala sammanhang (Honkala & 

Berterö, 2009; Sjödahl, Schulz, Myrelid & Andersson, 2012; Thorpe & McArthur, 2017). 

Vistelse i obekant miljö var grogrund till oro eftersom den stomiopererade inte visste var 

närmaste toalett fanns (Carlsson & Persson, 2015; Sjödahl et al., 2012). En ständig ängslan 

över risken att påsen kunde lossna eller bli överfylld upplevdes av 63 % (n=175) (Sjödahl et 

al., 2012). 

 

Stomiopererade påtalade att de ville lära sig att leva ett så normalt liv som möjligt. De ville 

inte låta stomin bli ett handikapp eller tillåta att den blev sedd som en sjukdom (Honkala & 

Berterö, 2009). Den positiva livsförändringen som stomin innebar gav personerna en 

möjlighet att återuppta kontakten med försummade relationer (Morris & Leach, 2017). Innan 

operationen hade besvärande symtom från den underliggande sjukdomen, den 

okontrollerbara tarmen, försämrat möjligheterna till medverkan i sociala sammanhang 

(Morris & Leach, 2017; Savard & Woodgate, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). Genom att 

skapa rutiner för att vara förberedd på stomivård utanför hemmet kunde personerna 

uppleva en känsla av kontroll, som stärkte deras självförtroende (Thorpe & McArthur, 2017). 

Personerna utvecklade strategier för att hantera svårigheter med stomin (Carlsson & 

Persson, 2015; Thorpe et al., 2016). Exempel på strategier kunde vara att bära med sig extra 

material eller att tömma påsen i anslutning till aktiviteter (Thorpe et al., 2016). En av 

anledningarna till att fortsätta undvika sociala aktiviteter och istället stanna hemma var 

stomins behov av eventuell tillsyn. Hemmet representerade en fristad av trygghet och 

förtrogenhet för personerna (Thorpe & McArthur, 2017).  

 

För personer med stomi var det viktigt att känna samhörighet till familj och vänner (Carlsson 

& Persson, 2015; Thorpe & McArthur, 2017). För de med familjer som kämpade med att 

acceptera stomin eller som levde utan partner upplevdes stöd från vänner som särskilt 

meningsfullt (Thorpe & McArthur, 2017). Kraften att anpassa sig till sin stomi var relaterat 

till socialt stöd (n=129, p<0,01) och förmågan att utöva egenvård (n=129, p<0,05) (Hu et al., 
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2014). Det som var betydelsefullt för anpassningen upplevdes vara partnerns acceptans eller 

brist på empati, förmågan till egenvård, förekomst av komplikationer samt den egna 

motviljan till stomin (n=129, p<0,05) (Hu et al., 2014). Ångest och besvikelse upplevdes när 

familjen hade svårigheter att hantera den nya situationen (Thorpe et al., 2017). Nivån av 

socialt stöd hade en statistiskt signifikant påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten 

(n=128, p=0.000029) (Leyk et al., 2014), (n=729, p<0,05) (Geng et al.,2017).  

 

Personer med stomi önskade att få utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Den 

levda erfarenheten antogs ge värdefull kunskap som kunde öka begripligheten för de 

stomiopererade (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; Thorpe & McArthur, 

2017). Effekterna av en patientledd utbildning i egenvård av stomi påvisades av Cheng , Xu, 

Dai och Yang (2012). Patienter (n=10) utbildades till “expertpatienter” och gavs sedan 

möjligheten av vidarebefordra sin kunskap till andra med stomi (n=81). Både den upplevda 

och den faktiska förmågan till egenvård utvecklades (p<0.01). Enligt Cheng et al. upplevde 

90 % (n=81) av deltagarna i utbildningsprogrammet som leddes av expertpatienterna att de 

blivit mer optimistiska inför livet och 100 % (n=81) var så nöjda att de rekommenderade 

utbildningen vidare. En önskan om att själva få bli expertpatienter uppgavs av 61 % (n=81). 

 

Intima utmaningar 

Ett liv med stomi kunde innebära en hämmad sexuell funktion och intimitet på grund av 

psykiska och fysiska begränsningar (Bulkley et al., 2013; Ramirez et al., 2010). Bland annat 

kunde operationstyp och eventuella kirurgiska komplikationer påverka den sexuella 

förmågan och den sexuella tillfredsställelsen (Grant et al., 2011; Zhu et al., 2017). Den 

sexuella aktiviteten minskade hos 78,7 % (n=729) efter stomioperationen (Geng, Howell, Xu 

& Yuan, 2017). Ett stort behov av att få sexuell vägledning uttrycktes av 44 % (n=75). 

Postoperativt tackade 53,3 % (n=75) ja till sexualundervisning (Zhu et al., 2017). 

 

Faktorer som talade för en god sexuell funktion var harmoniska familjerelationer och en god 

förmåga att utöva egenvård (Ramirez et al., 2010; Thorpe & McArthur, 2017; Zhu et al., 2017). 

En viktig faktor för acceptansen av den förändrade kroppen var att uppleva sig vara åtrådd 
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(Ramirez et al., 2010). Studier visade ett samband mellan att vara bärare av en stomi och en 

känsla av att vara sexuellt oattraktiv (Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2010; Sjödahl 

et al., 2012). Upplevelsen av att den intima partnern var stöttande, förstående och 

anpassningsbar var meningsfull för att kunna återuppta en sexuell relation (Thorpe & 

McArthur, 2017). Dessvärre kunde fysiska hinder, såsom smärta, begränsa det sexuella 

utövandet även om relationen var välfungerande (Ramirez et al., 2010). 

 

En del stomiopererade som levde i en relation upplevde genans inför intimitet med sin 

partner (Savard & Woodgate, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). En försämrad självbild 

orsakade att flera kvinnor undvek intima situationer på grund av den utsatthet exponering 

av kroppen medförde (Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2010; Thorpe & McArthur, 

2017). Kvinnor med stomi upplevde känslor av att vara mindre värda som mammor, som 

kvinnor och som attraktiva partners jämfört med friska kvinnor. Det berodde på fatigue, 

osäkerhet och att deras utseende hade förändrats efter operationen (Honkala & Berterö, 

2009). En omsorgsfull planering föregick intimitet. Stomin skulle tömmas och kvinnorna 

uttryckte ett behov av att få tvätta sig (Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2010). En del 

av det kvinnliga idealet var att vara ren och attraktiv. Det var svårt att uppnå med en 

öppning i buken som tillät kroppens avfall att avslöjas (Honkala & Berterö, 2009). 

Exponering medförde att kvinnorna kände sig annorlunda jämfört med personer utan stomi 

(Bulkley et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). I samband med 

intimitet valde somliga att dölja stomin med en handduk, ett nattlinne eller en topp (Ramirez 

et al., 2010). 

 

Upplevelser av den sexuella dysfunktionen mättes i en studie av Zhu et al. (2017) med 

Arizona Sexual Experience Inventory Scale (ASEX). Frågor om sexuell tillfredsställelse, 

förmåga till orgasm, sexuell upphetsning, vaginal lubrikation och förmåga till erektion var 

inkluderade. Personer med nedåtgående kolostomier, 40 % (n=75), påtalade större sexuell 

dysfunktion än de som opererats för övriga stomier 60 % (n=75). Analresektion i samband 

med uppläggningen av stomin 50,7% (n=75), upplevdes också ge en försämrad sexuell 

funktion, i jämförelse med de med intakt ändtarmsöppning 49,3 % (n=75). 
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Sjuksköterskans roll 

I samband med stomioperationen upplevde en del patienter en oförmåga att ta ansvar över 

sin stomi (Savard & Woodgate, 2009; Thorpe et al., 2016). Den preoperativa informationen 

upplevdes i vissa fall inte överensstämma med den postoperativa verkligheten (Danielsen et 

al., 2013). Efter operationen involverades patienten i valet av stomiförband. Involveringen 

beskrevs som positiv men om förbandet sedan läckte försämrades självförtroendet för 

egenvården och känslor av kontrollförlust kunde uppkomma (Thorpe et al., 2016). 

Möjligheten att bli oberoende i samband med vården av sin stomi, påverkades av 

kontinuiteten bland professionella och delaktighet i beslut gällande sin behandling och 

egenvård (Carlsson & Persson, 2015; Thorpe et al., 2016). Ett första steg till att anpassa sig till 

sin nya situation var att lära sig hantering av stomin (Danielsen et al., 2013). Råd och stöd 

från en stomisjuksköterska gav en djupare förståelse för hanteringen. Mötet med en 

stomisjuksköterska ökade även begripligheten i situationen och medförde en fördjupad 

kunskap om återhämtningsprocessen samt eventuella svårigheter som kunde uppstå i 

sociala sammanhang. För några patienter räckte det med en genomgång i samband med 

transformeringen från att bli vårdad till att vara självständig, andra behövde mer stöd 

(Thorpe et al., 2016). Den egna tilltron till förmågan att utöva egenvård påverkade den 

hälsorelaterade livskvaliteten signifikant (n=729, p<0.000) (Geng et al., 2017). 

 

En del personer med stomi ansåg att deras kroppsliga förändring var en skam och 

uppfattade stomin som tabubelagd. En önskan om mer systematiskt professionellt stöd 

framkom för att kunna konfrontera sina begränsningar i hur öppna de kunde vara om sin 

stomi (Danielsen et al., 2013). Behov av professionellt stöd gav skuldkänslor eftersom 

patienterna upplevde sig ta mycket tid från sjuksköterskan, som redan ansågs arbeta under 

tidspress. Somliga personer tyckte också att det var förnedrande att behöva stöd i något de 

egentligen borde klarat själva (Thorpe et al., 2016). När de professionellas bemötande utgick 

från att personerna var experter på sin levda kropp blev värdigheten bibehållen (Carlsson & 

Persson, 2015). 
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Nyorientering 

Anpassningen till stomin var en individuell process (Thorpe & McArthur, 2017). En 

stomioperation innebar stora anpassningar och livsstilsförändringar för personerna. Efter 

uppläggningen av stomin upplevdes kroppen bli okontrollerbar (Thorpe et al., 2016). Ett sätt 

att hantera sin nya livssituation var att utforma en målsättning i flera steg. Syftet med en 

flerstegsmodell var att personen successivt utsatte sig för utmaningar. Risken för 

övermäktiga situationer reducerades och känslan av kontroll blev stärkt (Thorpe & 

McArthur, 2017). Känslan av att ha kontroll var meningsfull för personer med stomi. Det var 

viktigt att ta ett steg i taget i processen för att nå målen (Carlsson & Persson, 2015). Planering 

och rutiner var en viktig del i hanteringen (Carlsson & Persson, 2015; Honkala & Berterö, 

2009). Anpassningsprocessen att utarbeta strategier resulterade i reducerad ångest och ökat 

självförtroende. En ny social normalitet skapades genom att anpassa sig och acceptera sin 

stomi (Thorpe & McArthur, 2017). För somliga upplevdes anpassningen vara så smärtsam att 

de ångrade operationen (Savard & Woodgate, 2009). 

 

Den största utmaningen i samband med operationen var enligt 22,8 % (n=179) att acceptera 

sitt nya liv (Bulkley et al., 2013). Det upplevdes osäkert men ändå förväntansfullt att med 

tiden skulle personerna återfå kroppslig styrka och en förbättrad kroppslig funktion (Thorpe 

et al., 2016). I samband med en tillfällig uppläggning av stomin fanns hoppet om att få den 

nedlagd. En önskan fanns om att få återgå till ett liv utan stomi (Danielsen et al., 2013). 

 

Av de stomiopererade upplevde 21,7 % (n=176) att stomin var det pris som de var tvungna 

att betala för att kunna överleva (Bulkley et al., 2013). Liknande upplevelser beskrevs även i 

studier av Honkala och Berterö (2009) samt Ramirez et al. (2010). Carlsson och Persson (2015) 

beskrev däremot upplevelser av att finna en mening med livet efter operationen. Enligt 

Savard och Woodgate (2009) upplevde personer med en tillfällig stomi att de hade fått en ny 

chans i livet. 
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Möjligheten att försonas med ett förändrat liv stärktes genom att acceptera stomin och lära 

sig att hantera den (Honkala & Berterö, 2009). Tilltron till den egna förmågan hade 

signifikant påverkan på livskvaliteten (n=135, p< 0,01) (Su et al., 2016). Vid mätning av den 

hälsorelaterade livskvaliteten uppgav de stomiopererade som påtalat själsligt välmående 

(79,6 %, n=91) signifikant (p<0.001) mer positiva tankar om den stora utmaningen som 

stomin medförde i livet (Bulkley et al. 2013). Den inre styrkan var en viktig faktor för 

livskvaliteten (Grant et al., 2011). Genom sin religiösa tro fann 9,8 % (n=176) en inre styrka 

och en meningsfull tillvaro (Bulkley et al., 2013). En insikt om att livet hade kunnat vara 

sämre eller i värsta fall över utan operationen, underlättade acceptansen av stomin. Även om 

livet inte blev lika enkelt och okomplicerat som det var önskat, strävade många ändå efter att 

begripa, hantera och finna mening i den förändrade livssituationen (Honkala & Berterö, 

2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna personers erfarenheter av att leva med 

en tarmstomi samt stomins påverkan på livskvaliteten. Det valda syftet för 

litteraturöversikten resulterade i ett omfattande material. Detta diskuterades i flera 

omgångar men ett gemensamt beslut fattades av författarna att inte begränsa syftet 

ytterligare. Anledningen var en önskan om att redogöra för det breda spektrumet av 

erfarenheter som personer med tarmstomi kan uppleva. För att beskriva omfattningen av 

erfarenheterna, användes åtta kvalitativa, sju kvantitativa och två mixade originalartiklar. En 

styrka med att använda artiklar av olika design i arbetet är att erfarenheterna belyses på 

olika sätt. Syftet med kvantitativa metoder är att finna den bästa, mest aktuella vetenskapliga 

kunskapen och översätta det till praktiskt användbar kunskap (Segesten, 2017b, s. 119-121). 

Kvalitativa studier medför en djupare förståelse för hur personens förväntningar, 

erfarenheter, upplevelser och behov kan mötas (Friberg, 2017c, s. 129). 

 

Valda artiklar framkom genom sökningar i databaserna Pubmed och Cinahl. Användningen 

av dessa två databaser ansågs vara lämpliga eftersom Pubmed är medicinskt inriktad och 
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Cinahl är omvårdnadsmässigt inriktad. Genom att använda dessa databaser kunde 

erfarenheter påvisas från flera olika perspektiv. Upplevelser av livskvalitet och psykiskt 

välmående återfanns i artiklar från dessa databaser därför ansågs vidare sökningar i fler 

databaser inte nödvändigt. Resultatet kan ha påverkats av att andra databaser utelämnades. 

 

Sökorden baseras på vad som författarna tillsammans med en bibliotekarie ansågs vara 

lämpliga för att få relevanta artiklar relaterade till syftet. I sökningen användes enbart 

ämnesord men i olika kombinationer och med operatörerna and och or. Författarna valde att 

inte utöka sökningarna med fritextsökningar efter konsultation av en bibliotekarie. 

Konsultationen anses vara en styrka i arbetet. Tillvalet explode (+) användes i Cinahl för att 

söka på alla underliggande termer i trädhierarkin. Flertalet av de valda artiklarna återkom i 

flera sökkombinationer. Dessa presenteras som dubbletter i söktabellen. Ingen geografisk 

avgränsning gjordes i sökkombinationerna. Detta anses som en styrka i arbetet eftersom 

resultatet belyser personers erfarenheter från flera delar av världen. Initialt i urvalsprocessen 

lästes artiklarnas titlar igenom och de som inte ansågs relevanta för syftet förkastades. 

Tillvägagångssättet kan ha inneburit att potentiell information exkluderades.  

 

Risken för feltolkning av valda artiklars innehåll reducerades eftersom författarna läste 

igenom materialet enskilt. Författarna har därigenom inte påverkat varandras tolkningar 

genom sina åsikter. Några artiklar förekommer i högre utsträckning än andra i resultatet. Det 

beror på att dessa studier var mer omfattande och fyllda med substans i förhållande till 

syftet.  

 

Djupgående upplevelser om sexualitet belystes enbart ur ett kvinnligt perspektiv. Skillnader 

undersöktes i vissa artiklar men författarna noterade under arbetsprocessen att män inte 

delgav sina erfarenheter mer ingående. Detta anses vara en svaghet eftersom upplevelserna 

enbart beskrevs från ett perspektiv. Mer detaljerade erfarenheter från män hade kunnat 

påverka resultatet ytterligare. 
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Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturöversikt beskrivs erfarenheter av att leva med en tarmstomi.  

Resultatet visar att stomiopererade upplever de utseendemässiga förändringarna negativt. 

Kroppens funktion beskrivs både ur ett positivt och ett negativt perspektiv. Stomin 

inverkade på det dagliga livet och kunde ge upphov till en försämrad självbild. Den 

försämrade självbilden medförde känslor av skam inför eventuell exponering av kroppen. 

Tillsammans med en förändrad kroppsfunktion medförde det en negativ effekt på 

personernas liv och livskvalitet. Relationer till närstående, andra med stomi och med 

sjuksköterskan var viktiga för att kunna anpassa sig till sin nya situation. 

 

Resultatet belyser att de stomiopererade upplevde vistelse i obekant miljö som stressande. 

Okunskap om vart närmaste toalett fanns var grogrund till oro. Enligt Antonovsky 

(1987/1991, s. 190) söker personer med stark KASAM upp information när den är användbar 

och avstår från informationssökning när informationen kan medföra överbelastning. En egen 

reflektion är att personer som fortsätter att stanna hemma för att de inte vet var toaletterna 

finns, kan ha avstått från att ta reda på informationen. Det kan vara relaterat till att de 

undermedvetet ännu inte klarar av belastningen av att vistas i en obekant miljö. 

 

I resultatet framkommer det att sociala aktiviteter och sociala sammanhang förändras i 

samband med stomioperationen. Förändringen kan vara positiv för att den möjliggör social 

interaktion som tidigare var omöjlig, relaterat till symtom från en underliggande sjukdom. 

Även negativa konsekvenser kan uppkomma postoperativt eftersom trötthet och oro för lukt 

samt läckage kan förminska det sociala spelrummet. Enligt Antonovsky (1987/1991, s. 193) är 

det styrkan i personernas KASAM som avgör hur de hanterar sina problem. En människa 

med stark KASAM drivs av en vilja att lösa problemet. Efter att ha klarlagt problemets art 

kommer personen att välja resurser som är ändamålsenliga för dess lösning. Enligt en studie 

av Thorpe, McArthur och Richardson (2009) orsakar det minskade förtroendet för kroppen, 

dess utseende och dess funktion, att personer drar sig undan socialt. Detta stöds av Brown 

och Randle (2005). Antonovsky (1987/1991, s. 187) beskriver att gränserna för vad som är 
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meningsfullt är flexibla. Personen kan välja att omdefiniera vad som är meningsfullt i ens liv 

som ett sätt att hantera smärta. 

 

I föreliggande resultat framkommer det att stomiopererade upplever att värdefull kunskap 

kan erhållas av andra i liknande situationer. I en studie av Mota et al. (2015) påtalas att 

stödgrupper för stomiopererade förbättrar personernas liv. Deltagandet medför stöd i 

egenvården och en ökad materialkunskap. Kontakten med professionella i stödgrupper 

skapar en uppfattning om att inte vara ensam i att möta uppstådda problem. Stomiopererade 

som upplever att de kan leva ett liv med kvalitet blir mer beslutsamma i anpassningen till sin 

nya situation. I stödgrupper möter stomiopererade andra med liknande problem och 

levnadsvillkor. Det möjliggör etablering av relationer med ömsesidigt utbyte av erfarenheter 

och stöd. Insikten om att personerna inte är ensamma om situationen ger en förståelse om att 

de kan få en god livskvalitet. Det sammanlagda stödet från närstående, andra 

stomiopererade och professionella uppmuntrar stomiopererade att möta vardagliga 

bekymmer. Personerna i studien påtalar att utan stödgrupp skulle de inte fått någon 

kännedom om möjligheten att leva ett liv med kvalitet. En egen reflektion är att i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter bör det ingå att informera om patientföreningar och 

stödgrupper oavsett patientgrupp. Ett ömsesidigt utbyte kan vara viktigt för att få ytterligare 

stöd och rådgivning. 

 

I föreliggande resultat påvisas det att personer med stomi upplevde en negativ påverkan på 

sexualiteten efter sin operation. En del av den reducerade intimiteten hade samband med en 

negativ självbild om att vara sexuellt oattraktiv. Detta styrks i reviewartiklar av Brown och 

Randle (2005) samt Thorpe et al. (2009). Livskamrater till stomiopererade uppfattade inte sin 

partner som mindre attraktiv på grund av stomin (Altschuler et al., 2009; Brown & Randle, 

2005). Utöver detta påtalar Altschuler et al. även det motsatta, att livskamrater som inte 

kunde hantera den nya situationen lämnade förhållandet. I resultatet framkommer det att 

harmoniska familjeförhållanden och en god förmåga till egenvård var faktorer som talade för 

en tillfredsställande sexuell funktion. I studien av Altschulers et al. (2009) berättade en 

kvinna om att hon inte gjorde något åt relationen med sin otrogne make relaterat till att hon 
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inte längre hade orken att lämna honom. Hon accepterade att verkligheten hade förändrats 

och nöjde sig med att relationen i alla fall var bekväm. En egen reflektion är att kvinnan i det 

här fallet, med hjälp av sitt KASAM förflyttade gränserna för vad som var meningsfullt för 

henne. Hon omdefinierade trohet som något som inte längre var meningsfullt, i ett sätt att 

hantera smärtan som otroheten medförde. 

 

I resultatet framkommer det att kontinuiteten hos sjuksköterskor påverkar möjligheten för 

de stomiopererade att känna trygghet i samband med egenvård.  

Brist på kontinuitet hos sjuksköterskorna och inkonsekventa råd skapade stress hos de 

stomiopererade. Personerna upplevde att inlärningsprocessen påverkades av detta och blev 

förlängd (Herlufsen & Brød, 2017). En framgångsrik utveckling inom teknik och kirurgi har 

medfört att vårdtiden på sjukhuset för stomiopererade har förkortats. Det innebär mindre tid 

till att slutföra en nödvändig undervisning i stomivård. Detta leder till att patienter, i 

samband med utskrivning, oftast bara har lärt sig att tömma påsen och fortfarande har 

behov av att lära sig stomivård i hemmet (Berti-Hearn & Elliott, 2018; Schreiber, 2016). En 

egen reflektion är att kommunikation mellan sjuksköterskor och personen är viktig för att 

skapa trygghet hos den stomiopererade, särskilt när möjligheten till kontinuitet är 

begränsad. Personen befinner sig redan i en utsatt situation och alla som vårdar patienten 

bör förhålla sig till samma riktlinjer. Enligt Tao et al. (2016) är en grundläggande 

förutsättning för att skapa ett samarbete med stomiopererade att visa respekt för personerna 

och deras familjer. 

 

I ovanstående resultat påvisas vikten av att sjuksköterskan anpassar utbildningen i egenvård 

till den enskilda personen för att öka dennes begriplighet. Det är en individuell process att 

transformeras från att vårdas till att själv sköta sin egenvård. Enligt Antonovsky (1987/1991, 

s. 169-170) är det styrkan i KASAM som avgör hur personen klarar av att hantera olika 

livshändelser. Vårdpersonal kan inte förändra en människas KASAM i någon större 

utsträckning. KASAM kan däremot tillfälligt stärkas och långsiktigt förbättras genom att 

sjuksköterskan utformar personliga möten och fokuserar på att inte göra skada. Enligt 

Lapkins et al. (2018) påtalar sjuksköterskor en brist på formell kunskap för att kunna 
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tillhandahålla en individualiserad vård för patienter med stomi. Tillräcklig information om 

stomivård saknas både i grundutbildningen och i de interna utbildningarna på sjukhusen. 

För att tillgodose behovet av utbildning föreslog sjuksköterskorna i studien att 

träningsprogram skulle utformas både för nyanställda och befintliga personal. 

 

Som det framgår av resultatet är kontakten med en stomisjuksköterska meningsfull för 

personer med stomi. Sjuksköterskan ger kunskap om egenvård och ökar förståelsen för livet 

med en stomi. På samma sätt är stödet från en diabetessjuksköterska viktigt för att göra 

egenvården begriplig för diabetespatienter (Johansson, Almerud Österberg, Leksell & 

Berglund, 2018; Mulder, Lokhorst, Rutten, van Woerkum, 2015). Stödet syftar till att öka den 

egna förmågan och viljan att hantera sin situation (Johansson et al., 2018). 

Diabetessjuksköterskan hjälper personen att utveckla sin förmåga att utöva egenvård genom 

att modifiera, övervaka och bekräfta egenvårdsprocessen (Mulder et al., 2015). Egna 

reflektioner är att förutsättningarna för en god omvårdnad ökar när sjuksköterskorna har 

egna ansvarsområden. En ökad omvårdnadskunskap inom ett specifikt område kan vara 

värdefull för patienterna. 

 

Slutsats 

I litteraturöversikten framkommer det att en stomioperation medför förändringar av 

kroppens funktioner och dess utseende. De nya förutsättningarna kräver att personen lär sig 

hantera sin nya situation. Som sjuksköterska behövs kunskap om och förståelse för de 

förändrade livsvillkoren. Det är viktigt i omvårdnadsarbetet för att kunna identifiera 

problem, se vårdbehov och förebygga lidande. Genom att sjuksköterskan har kunskap om 

personers olika upplevelser av stomier skapas förutsättningar för att kunna ge en trygg och 

säker vård. Sjuksköterskan bör ha goda kunskaper i att utbilda stomiopererade i egenvård 

eftersom förmågan till egenvård påverkar personens möjligheter att begripa, hantera och 

finna mening i sin förändrade livssituation.  

 

Många stomiopererade upplevde oro och ängslan över att deras relationer med närstående, 

skulle påverkas negativt av stomin. Vidare forskning skulle därför kunna fokusera på att 
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mer ingående undersöka de närståendes upplevelser av att ha en anhörig med stomi. Förslag 

till infallsvinklar kan vara vilket stöd de närstående behöver av sjuksköterskan, vad som är 

viktigt när en anhörig får stomi och uppfattningen av relationen efter operationen. En annan 

intressant aspekt att beakta är att männen i studierna var mer restriktiva att delge detaljerade 

upplevelser av hur det är att leva med stomi. Således kan fortsatt forskning inrikta sig på att 

studera stomier från ett manligt perspektiv och försöka klargöra mäns upplevelser av 

situationen. 
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Bilaga 1: Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

studier 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier.   

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?   

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

 Hur har data analyserats?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet?   

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden isåfall?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier.  

 Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur har urvalet gjorts (tex. antal personer, ålder, inklusions respektive 

exklusionskriterier)?  

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Isåfall hur?  

 Vad visar resultatet?  

 Vilka argument förs fram?  

 Finns det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden isåfall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

  



 

 

Bilaga 2: Översikt av ämnesbärande ord och deras innebörd i 

litteratursökningen 

Ämnesbärande ord               Cinahl headings                        Mesh-termer 

och deras innebörd  

Livserfarenheter 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

De erfarenheter en individ möter och 

genomgår under sitt liv. 

De förekomster, inklusive sociala, 

psykologiska, fysiska och miljömässiga, 

som kräver en anpassning eller en 

förändring i en persons livsstil. 
 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

De händelser, inklusive sociala, 

psykologiska och miljömässiga, som kräver 

en anpassning eller en förändring i en 

persons livsmönster. 

Life experiences 

Life change events 

Life change events 

Livskvalitet 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

Det allmänna välbefinnandet hos en 

individ 

 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

Ett generiskt koncept som speglar oro med 

modifiering och förbättring av 

livsattribut, t.ex. fysisk, politisk, moralisk, 

social miljö samt hälsa och sjukdom. 

Quality of life Quality of life 

Stomi 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

Ett kirurgiskt skapande av en yttre 

öppning. 

 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

Kirurgisk konstruktion av en artificiell 

öppning (stomi) för extern fistulering av 

en kanal eller ett kärl genom införande av 

ett rör med eller utan en stödjande stent. 

 

 

 

Ostomy Ostomy 



 

 

Tarmstomi 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

En kirurgiskt skapad öppning i tarmen 

genom bukväggen 

 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

Skapande av en artificiell yttre öppning 

eller fistel i tarmarna. 

Enterostomy Enterostomy 

Tunntarmsstomi 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

En kirurgiskt skapad öppning i 

tunntarmen för fekal avledning eller 

dränering. 

 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

Kirurgisk skapande av en yttre öppning i 

tunntarmen för fekalt avfall eller dränage. 

Denna ersättning för rektum är vanligen 

skapad hos patienter med svåra 

inflammatoriska tarmsjukdomar. 

Ileostomy Ileostomy 

Tjocktarmsstomi 

 

Innebörd i den omvårdnadsinriktade 

databasen CINAHL: 

En kirurgiskt skapad öppning i 

tjocktarmen. 

 

Innebörd i den medicinska 

databasen Pubmed: 

Den kirurgiska konstruktionen av en 

öppning mellan tjocktarmen och kroppens 

yta 

Colostomy Colostomy 

 

  



 

 

Bilaga 3 Översikt av litteratursökning 

 

Databas          Sökord                          Avgränsning       Antal           Urval              Valda artiklar 

Datum                                 träffar 

 
Cinahl 

180910 

(MH "Ostomy") AND (MH "Life 

Experiences") 

10 år 

Engelska & 

svenska 

All adult 

Peer reviewed 

10 *10 

**8 

***6 

****6 

*****4 

Danielsen, 

Soerensen, 

Burcharth & 

Rosenberg 

(2013) 

 

Honkala & 

Berterö (2009) 

 

Savard & 

Woodgate (2009) 

 

Thorpe & 

McArthur (2017) 

Cinahl 

180910 

(MH "Ostomy+") AND (MH 

"Life Experiences+") 

10 år 

Engelska & 

svenska 

All adult 

Peer reviewed 

    25 *25 

**15 

***12 

****9 

*****2 

(4) 

Carlsson & 

Persson (2015) 

 

Grant, 

McMullen, 

Altschuler, 

Mohler, 

Hornbrook, 

Herrinton, 

Wendel, 

Baldwin & 

Krouse (2011) 

Cinahl 

180911 

((MH "Enterostomy") OR 

(MH "Ostomy") OR (MH 

"Ileostomy") OR (MH 

"Colostomy")) AND (MH 

"Life experiences")  

10 år 

Engelska & 

svenska  

All adult 

Peer reviewed 

24 (6) Dubletter 

Pubmed 

180911 

("Ostomy"[Mesh]) AND 

"Life Change Events"[Mesh] 

10 år 

Engelska & 

svenska 

Adult 19+ 

years 

5 *5 

**5 

***4 

****4 

*****3 

(0) 

Morris & 

Leach (2017) 

 

Ramirez, 

McMullen, 

Grant, 

Altschuler, 

Hornbrook & 

Krouse (2009) 

 

Zhu, Chen, 

Tang, Chen, 

Liu, Guo, Liu 

(2017) 

 

Pubmed 

180911 

("Enterostomy"[Mesh]) 

AND "Quality of 

Life/psychology"[Mesh] 

10 år 

Engelska & 

svenska 

Adult 19+ 

years 

39 *39 

**20 

***10 

****8 

*****5 

(1) 

Cheng, Xu, 

Dai & Yang 

(2012) 

 

Hu, Pan, 

Zhang, Zhang, 



 

 

Zheng, Huang, 

Ye & Wu 

(2014) 

Leyk, 

Ksiaz˙ek, 

Habel, 

Dobosz, Kruk 

& Terech 

(2014) 

 

Sjödahl, 

Schulz, 

Myrelid & 

Andersson 

(2012) 

 

Su, Zhen, Zhu, 

Kuang, Qin, 

Ye, Yin & 

Wang (2016) 

Pubmed  

180913 

("Enterostomy"[Mesh]) 

AND "Life Change 

Events"[Mesh]  

 

10 år 

Engelska & 

svenska 

Adult 19+ 

years 

2 

(1) 

 Dubblett 

Cinahl 

180913 

(MH "Life Change Events+") 

AND (MH "Ostomy+") 

10 år 

Engelska & 

svenska  

All adult 

Peer reviewed 

7 

(0) 

*7 

**6 

***3 

****3 

*****1 

 

 

Thorpe, 

Arthur & 

McArthur 

(2016) 

Pubmed 

180913 

(("Enterostomy"[Mesh]) OR 

("Ileostomy"[Mesh]) OR 

("Colostomy"[Mesh]) OR 

("Ostomy"[Mesh])) AND 

"Life Change Events"[Mesh] 

 

10 år 

Engelska & 

svenska 

Adult: 19+ 

years 

5 

(3) 

 Dubletter 

Pubmed 

180917 

("Ostomy"[Majr]) AND 

"Quality of 

Life/psychology"[Mesh] 

 

10 år 

Engelska & 

svenska 

Adult: 19+ 

years 

62 

(10) 

*62 

**35 

***23 

****15 

*****2 

Bulkley, 

McMullen, 

Hornbrook, 

Grant, 

Altschuler, 

Wendel & 

Krouse (2013) 

 

 

Geng, Howell, 

Xu & Yuan 

(2017) 

 

Cinahl 

180919 

((MH "Enterostomy") OR 

(MH "Ostomy")) AND (MH 

"Life experiences") 

 10 

 

 Dubletter 



 

 

Cinahl 

180919 

((MH "Enterostomy+") OR 

(MH "Ostomy+")) AND (MH 

"Life experiences") 

 25 

 

 Dubletter 

Cinahl 

180920 

((MH "Ileostomy") OR (MH 

"Colostomy")) AND (MH 

"Life experiences") 

 17  Dubletter 

* = Artiklarnas titel lästes ** = Abstraktet lästes *** = Hela artikeln lästes **** = Artiklarna kvalitetsgranskades ***** 

= Antal valda artiklar efter kvalitetsgranskning () = antal dubbletter 

Bilaga 4: Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(Bortfall) 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Bulkley et 

al. (2013) 

USA 

Utforska patientens 

perspektiv på 

sjukdomens och 

behandlingens påverkan 

på meningen med livet 

samt få en ökad 

förståelse för spirituellt 

välmående som en 

dimension av 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

långstidsöverlevande 

cancerpatienter med 

stomier  

Mixad 

metod 

Beskrivan

de studie 

283 (3) Enkät-

undersökning 

Innehållsanalys 

Positivt: Upplever 

att de har tur & 

uppskattar livet mer, 

Negativt: Svårt att 

hantera & förlust 

Ambivalent: Att lära 

sig acceptera 

Hög 

Carlsson & 

Persson 

(2015) 

Sverige 

Belysa innebörden av att 

leva med 

tarmdysfunktion på 

grund av Crohns 

sjukdom och hur 

sjukdomen påverkar det 

dagliga livet 

Kvalitativ 

Utforskan

de & 

Beskrivan

de studie 

 

12 (2) Individuella 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Kampen mot att inte 

kontrolleras av 

sjukdomen, ”gå på 

en skör tråd” & bli 

sedd som en person 

inte en patient 

Hög 

Cheng et al. 

(2012) Kina 

Utvärdera effekten av 

ett treveckors 

expertpatient-program 

om kolostomikunskap, 

självhantering av 

stomivård & psykosocial 

anpassning för kinesiska 

patienter med 

permanent kolostomi 

Kvantitati

v 

Jämförand

e studie 

före- och 

efter 

kursen  

92 (1) Bekvämlighets-

urval 

Enkätundersökning 

T-test 

Förbättrad 

självförmåga, 

självhantering, 

psykosocial 

anpassning & 

kunskap gällande 

kolostomi 

Hög 

Danielsen et 

al.  

(2013) 

Danmark 

Undersöka patienternas 

erfarenheter av en 

tillfällig stomi & dess 

påverkan på det dagliga 

livet samt skapa ny 

kunskap & förståelse för 

att lära sig leva med en 

tillfällig stomi 

Kvalitativ 

Beskrivan

de studie 

17 (10) Gruppintervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Kontroll & 

Osäkerhet & 

”Pausa” livet 

Hög 

Geng et al.  

(2017) 

Kina 

Beskriva hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kinesiska patienter som 

lever med en stomi. Ett 

sekundärt syfte var att 

Kvantitati

v 

Cross-

sectional 

827 (98) Enkätundersökning 

SPSS version 21.0 

Regressionsanalys  

Den övergripande 

livskvaliteten hos 

patienter med stomi 

var mindre än 

optimal. 

Hög 



 

 

identifiera faktorer som 

påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet enligt teorin 

om svarsskifte och 

livskvalitet 

 

 

 

design 

 

Faktorer som 

påverkade 

livskvaliteten var 

psykosociala 

faktorer   

Grant et al. 

(2011) 

USA 

Beskriva hur långsiktiga 

överlevande med 

kolorektalcancer och 

stomi formar bekymmer 

och anpassningar utifrån 

sitt kön  

Mixad 

metod 

Beskrivan

de studie 

33 (0) Databas 

Enkätundersökning 

Gruppintervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

HyperResearch 

analys 

Stomins påverkan på 

fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande 

Medelhög 

Honkala & 

Berterö 

(2009) 

Sverige 

Få en ökad kunskap och 

förståelse för vad det 

innebär att leva med en 

stomi som kvinna samt 

hur det påverkar livet 

och livssituationen 

 

 

Kvalitativ 

Beskrivan

de studie 

17 (0) Ändamålsenligt 

urval 

Individuella 

intervjuer 

Fenomenologi 

Kroppsliga 

begränsningar 

Upplevelsen av sig 

själv som kvinna, 

anpassning till 

dagligt liv & 

försoning med ett 

förändrat liv 

Hög 

Hu et al. 

(2014) 

Kina 

Utvärdera 

anpassningsnivåerna 

bland personer som 

lever med en kolostomi: 

utvärdera föreningar 

mellan socialt stöd, 

självomsorgsförmåga 

och anpassning samt att 

identifiera ytterligare 

faktorer som påverkar 

anpassningen till 

stomin. 

Kvantitati

v 

Cross-

sectional 

design 

137 (8) Bekvämlighetsurval 

Regresisonsanalys 

SPSS analys version 

13.0 

Anpassningen till 

stomin var relaterad 

till den egna 

förmågan att ta hand 

om stomin samt 

socialt stöd 

Hög 

Leyk et al. 

(2014) 

Polen 

Utvärdera det sociala 

stödets påverkan på 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer 

med kolostomi 

Kvantitati

v 

Beskrivan

de 

Cross-

sectional 

design 

128 (0) Bekvämlighetsurval 

Flera statistiska 

analyser  

Det påvisades ett 

samband mellan 

socialt stöd, 

hälsorelaterad 

livskvalitet och tiden 

för stomin 

Hög 

Morris & 

Leach 

(2017) 

Storbritanni

en 

Beskriva och förbättra 

förståelsen av 

erfarenheter före och 

efter en ileostomi hos 

patienter med Crohns 

sjukdom för att bidra till 

klinisk praxis 

Kvalitativ 10 (0) Individuella 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Känna sig 

kontrollerad av 

sjukdomen, 

upplevelsen av att 

ha en ileostomi & 

minnet av Crohns 

sjukdom 

Hög 

Ramirez et 

al. 

(2010) 

USA 

Undersöka erfarenheter 

hos kvinnliga 

kolorektala cancer 

överlevande kvinnor 

med stomi, med fokus 

på sexuella utmaningar 

och anpassningar till 

följd av 

Kvalitativ 

Beskrivan

de studie 

30 (7) Sekundär kvalitativ 

undersökning av en 

tidigare kvantitativ 

forskningsstudie 

Individuella 

intervjuer 

Grounded theory 

 

Sexuella erfarenheter 

efter en 

stomioperation 

Hög 



 

 

canceroperationen och 

behandlingen 

Savard & 

Woodgate 

(2009) 

Kanada 

Få förståelse för hur det 

är att vara en ung 

individ som erfarit både 

inflammatorisk 

tarmsjukdom en tillfällig 

stomi 

 

 

Kvalitativ 

Beskrivan

de studie 

6 (0) Ändamålsenligt 

urval 

Gruppintervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Obehagliga känslor, 

livet med stomi är 

svårt & förnyad 

självkänsla 

Hög 

Sjödahl et 

al.  

(2012) 

Sverige 

Utvärdera livskvaliteten 

hos patienter med en 

sigmoidkolostomi 

Kvantitati

v 

181 (6) Bekvämlighetsurval 

χ2 och Fisher 

testsanalys 

Stat-view-statistical 

package version 

5.0.1 

Svårigheter i det 

dagliga livet 

relaterat till stomin, 

t.ex. funktion i det 

dagliga livet, oro & 

välbefinnande  

Medelhög 

Su et al. 

(2016) 

Kina 

Identifiera vilka faktorer 

som påverkar tilltron till 

den egna förmågan och 

livskvaliteten hos 

patienter med en 

tillfällig tarmstomi 

Kvantitati

v 

Cross-

sectional 

design 

149 (14) Bekvämlighetsurval 

Enkätundersökning 

Regressionsanalys 

Poweranalys 

T-test 

SPSS version 22 

Livskvaliteten 

påverkades av 

vilken typ av 

tarmstomi individen 

hade samt 

betalningsmetod 

Hög 

Thorpe, 

Arthur & 

McArthur 

(2016) 

Storbritanni

en 

Utforska erfarenheten av 

att leva med en ny stomi 

Kvalitativ 

Longitudi

nell studie 

12 (0) Ändamålsenligt 

urval 

Individuella 

intervjuer 

Grounded theory 

Förändrat utseende, 

störd 

kroppsfunktion & 

förändring av 

kroppsliga känslor 

Hög 

Thorpe & 

McArthur 

(2017)  

Storbritanni

en 

Ge ny insikt genom att 

belysa och utforska 

erfarenheten av att 

anpassa sig till livet med 

stomi över en längre tid 

Kvalitativ 

Beskrivan

de studie 

12 (0) Ändamålsenligt 

urval 

Individuella 

intervjuer 

Fenomenologi 

Hur stomin påverkar 

den sociala miljön, 

relationer samt att 

sätta & uppnå mål 

med stomin 

Hög 

Zhu et al.. 

(2017) 

Kina 

Undersöka sexuella 

upplevelser hos 

kinesiska patienter med 

stomi samt faktorer som 

påverkar sexualiteten 

Kvantitati

v 

Prospektiv 

beskrivan

de studie 

75 (0) Enkätundersökning 

tillsammans med 

forskarna 

T-test & 

regressionsanalys 

Faktorer som 

påverkar den 

sexuella upplevelsen 

är relationer, 

operationstyp, 

komplikationer & 

sexualundervisning 

Hög 

Antal artiklar: 17. Antal kvalitativa: 8. Antal kvantitativa: 7. Antal mixade: 2. 

  



 

 

Bilaga 5 Kvalitetsbedömning 

 

Medelhög kvalitet                  Hög kvalitet 

 

Problemformulering finns Problemet är välformulerat och tydligt beskrivet 

Teoretiska utgångspunkter finns beskrivna Teoretiska utgångspunkter är väl beskrivna 

Syftet finns definierat Syftet är väl definierat 

Metoden är bra beskriven Metoden är väl beskriven 

Urvalsprocess, undersökningspersoner, 

datainsamlingsmetod och analysmetod finns 

beskrivna. 

Urvalsprocess, undersökningspersoner, 

datainsamlingsmetod och analysmetod är tyligt 

beskrivna 

Metod och teoretiska utgångspunkter hänger 

ihop  

Metod och teoretiska utgångspunkter hänger väl 

ihop 

Resultatet är bra presenterat Resultatet följer en systematisk och kronologisk 

presentation 

Tolkning av resultatet finns Tolkning av resultatet är väl beskrivet 

Etiska resonemang beskrivs Etiska resonemang är tydligt beskrivna 

Metoddiskussion finns  Metoddiskussion är tydligt beskriven 

Återkoppling till teoretiska antaganden finns Återkoppling till teoretiska antaganden är väl 

beskriven 

 

 

 


