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Abstrakt 
Bakgrund: År 2015 levde uppskattningsvis 39 000 personer i Sverige med en tarmstomi. En 

stomi skapas genom kirurgi, där en öppning från tarmen genom buken bildas, ur vilken 

tarminnehåll sedan töms. Två vanliga orsaker till att en person får en stomi är cancer eller IBD. 

Inför livet med stomi uttrycktes oroskänslor över vad framtiden skulle innebära. Syfte: Syftet 

var att belysa personers upplevelser av att leva med stomi. Metod: För att få en översikt över 

kunskapsläget inom området skapades en litteraturöversikt genom sökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed. Systematisk induktiv analys av elva kvalitativa och en kvantitativ artikel 

utfördes. Resultat: I resultatet framkom varierande upplevelser av att leva med stomi. De 

upplevda kroppsliga förändringarna bidrog till förlust av kontroll över den egna kroppen. Det 

sociala livet kunde förbli opåverkat, men även präglas av osäkerhet. Stöd från familj och 

vänner ansågs betydande. Vardagliga rutiner och aktiviteter krävde mer planering och kunde 

upplevas begränsade. Anpassning till stomin påverkades av tid, stöd och känsla av kontroll. 

Diskussion: Resultatet visade att livet med stomi medförde ett upplevt behov av förändring 

och anpassning. I den transition personer genomgick kunde sjuksköterskan vara en resurs för 

kunskap och stöd. Slutsats: De presenterade upplevelserna kunde bidra med värdefull 

kunskap och ökad förståelse hos sjuksköterskan och därigenom förbättra förutsättningar för 

en god och trygg vård. Vidare önskades fortsatt forskning inom ämnet i hopp om utveckling 

av vården för dessa personer.  

 

Nyckelord: Anpassning, kroppsuppfattning, sociala interaktioner, transition, upplevelse, 

vardagsliv  
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Introduktion 

Då tarmfunktionen av olika anledningar påverkas, kan en stomi behöva anläggas (Burch, 

2013; Pontieri-Lewis, 2006). När kroppen förändras, både till utseende och funktion, kan livet 

ta en ny vändning och en transition mot en ny stabil fas i livet påbörjas. Att få en stomi och 

att leva med den är för varje person en individuell upplevelse.  

 

Bakgrund 

Upplevelse 

Att uppleva något beskriver Svenska Akademien (SAOL, 2015) som att “vara med om, 

erfara” (s. 1451). Vidare beskriver SAOL en upplevelse som “erfarenhet” (s. 1451). Vid 

översättning av orden uppleva och upplevelse till engelska framkommer ordet experience 

(Berglund, 2010, s. 1191). Oxford University Press (2019a) definierar experience som “What 

has been experienced; the events that have taken place within the knowledge of an 

individual . . .”. Ytterligare definition enligt Oxford University Press (2019b): “To have 

experience of; to meet with; to feel, suffer, undergo”. 

Stomi 

Stomi definieras som “konstgjord öppning på kroppens utsida t.ex. från tarmen” (SAOL, 

2015, s. 1274). En stomi1 uppkommer genom kirurgi, där tarmen tas ut genom en öppning på 

buken, everteras och fästs i huden. Genom denna konstruktion kommer sedan personens 

tarminnehåll tömmas, i ett för individen utprovat stomimaterial, i form av en påse. Olika 

stomier kan anläggas, vilken typ som anläggs samt dess placering på buken beror på var 

problemet eller sjukdomen i tarmen finns och vilken del av tarmen stomin mynnar från. De 

kan också anläggas i ett temporärt eller permanent syfte. Vanliga orsaker till att en person får 

en stomi är kolon- eller rektalcancer och inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) som Crohn’s 

sjukdom eller Ulcerös Colit. Specialistutbildade sjuksköterskor för stomivård finns, vilka 

skall ge information, utbilda och stödja personen inför och efter operationen (Burch, 2013; 

Pontieri-Lewis, 2006). 

 
1 Begreppet stomi kommer i denna litteraturöversikt syfta till en stomi belägen på tarmen med avsikt att eliminera tarminnehåll. 
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Senast offentligt tillgänglig statistik över antalet personer med stomi i Sverige, baseras på en 

kartläggning över föreskrivet stomimaterial inom läkemedelsförmånerna för ileo-, kolo- och 

urostomier mellan år 2006 och 2015. Under den perioden ökade antalet personer med stomi 

med cirka 6000 och år 2015 uppskattades de vara 43 000 (Blixt, Hiort & Tollin, 2017). 

Kansliansvarig på Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO), M. Eriksson (personlig 

kommunikation, 25 februari 2019) uppger att ungefär 10% av dessa 43 000 personer har en 

urostomi. Därmed beräknas ungefär 39 000 personer i Sverige leva med tarmstomi.  

En omställning 

Ett sjukdomsbesked är något som medför en rubbning i personers vardagsliv. Det påverkar 

både den drabbade personen samt dennes närstående (Tobin & Begley, 2008). När besked 

kommer om sjukdom som cancer eller IBD, uppkommer känslor av hopplöshet, rädsla, 

chock eller ångest. Negativa reaktioner kan kopplas till överraskningsmomentet beskedet 

medför, brist på stöd, vilka symtom den bringar med sig eller ovisshet om framtiden. 

Fientlighet och frustration mot sjukdomen är känslor som beskrivs vid diagnostisering. 

Positiva känslor vid ett diagnosbesked kan vara lättnad. Dessa grundar sig i att personer 

upplever sig förberedda inför beskedet och därmed inte upplever det chockartat. Lättnaden 

grundar sig också i att personer får svar på vad som är fel med kroppen och det faktum att 

de inte har en potentiellt dödlig diagnos (Matini & Ogden, 2016; Salander, 2002; Worster & 

Holmes, 2008). 

 

Inför en stomioperation kan det finnas känslor av oro, osäkerhet, rädsla och förtvivlan över 

vad framtiden kommer att innebära. Majoriteten av de som får en stomi har ingen tidigare 

erfarenhet av stomier. De behöver därmed skaffa sig kunskaper i att hantera den såväl 

psykiskt som fysiskt (Ang, Chen, Siah, He & Klainin-Yobas, 2013).  

Kroppsuppfattning 

I vardagen fokuserar människan på det som händer för stunden, kroppen finns där men 

uppmärksammas inte. Uppmärksamhet riktas mot kroppen först när något som förändrar 

den inträffar, människan blir då medveten om att kroppen inte fungerar som innan 

(Dahlberg, 2019). Att genomgå en stomioperation kan ses som ett hot mot den kroppsliga 

integriteten (Ang et al., 2013). Hur kroppen uppfattas beskrivs bestå av olika dimensioner. 
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Det innefattar utseendets betydelse för en individ, uppfattningen av den egna kroppen och 

dess funktion. Influenser från, och jämförelse mot, övriga samhället och sociala relationer 

anses påverka kroppsuppfattningen (Bailey, Gammage & van Ingen, 2017; Træen et al., 

2017). Den levda kroppen, innebär att människor upplever världen genom sin kropp, det går 

inte att skilja kroppen från individens subjektiva upplevelser (Merleau-Ponty, 1945/1999, s. 

42–44). 

Sjuksköterskan och stomin 

Vården ska så långt som möjligt, utformas och genomföras i samförstånd med patient och 

närstående, där alla parter är öppna för varandras kunskap, önskemål och förutsättningar 

för medverkan (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1-3 §). Sjuksköterskan har 

omvårdnadsansvar för personer då de vårdas och har bland annat i uppgift att undervisa 

och stötta patienter. Dessa uppgifter syftar till att stärka autonomi och ge förutsättningar för 

patienter att successivt på egen hand hantera sin stomi (Burch, 2011). Specialistutbildade 

sjuksköterskor för stomivård finns, vilka skall ge information, utbilda och stödja personen 

inför och efter operationen (Burch, 2013). I en studie av Duruk och Uçar (2013) anser 52 

procent av 97 deltagande sjuksköterskor inte stomivård vara en del av sitt ansvarsområde. 23 

procent av sjuksköterskorna ansåg istället att stomivård var specialistutbildade 

stomisjuksköterskors ansvar (ibid.). Dessutom uttrycker sjuksköterskor i en studie av Lapkin 

et al. (2018) ett behov av mer utbildning inom stomivård. Utbildning önskas innehålla 

allmän hantering av stomin, vanliga problem samt vad sjuksköterskor bör vara observanta 

på.  

Teoretisk anknytning 

Transitionsteorin bygger på en komplex och flerdimensionell process som startar då något 

sker i en människas liv, detta kan vara händelser som sjukdom, förändrade relationer eller 

annat som sätter en människas identitet i gungning. Att genomgå en transition innebär en 

omställning som förbinder en förhållandevis stabil fas med en annan (Meleis, Sawyer, Im, 

Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). Processen att vänja sig vid och lära sig att leva med 

stomin, kan därför ses som en transition.  
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Definierade delar vilka ingår i teorin är medvetenhet, engagemang, förändring, tidsspann och 

kritiska punkter och händelser. Att vara medveten om att en förändring påbörjats samt ha 

kunskap om den är en del av en transition. Engagemang är en annan del i processen, vilket 

kan innebära att en person söker information och aktivt anpassar aktiviteter under 

transitionen. Tredje delen i teorin beskrivs som förändring och skillnad, vilket går ut på att 

en ny identitet skapas och en person börjar anpassa sig till den kommande nya stabila fasen. 

Även sociala relationer, hur världen ses och hur andra ser på individen är områden som kan 

innefattas. Tidsspann är något som ingår i alla transitioner, en förändring sker över tid, från 

första tecknet på förändring till den nya verkligheten. Den sista delen beskrivs som kritiska 

punkter och händelser och kan innebära en specifik händelse under perioden. Detta kan 

även innefatta ett ökat medvetande om transitionsprocessen eller då nya vanor och 

livsmönster stabiliseras. Gränserna mellan delarna i teorin kan vara diffusa, därmed är 

delarna inte nödvändigtvis skilda från varandra. Utöver dessa fem definierade delar som 

presenteras i teorin, tillkommer främjande och hämmande faktorer vilka har inverkan på 

transitionen. Om en person som genomgår en förändring utvecklat kunskaper och strategier 

för att hantera situationen finns förutsättningar för en lyckad transition. Att genomgå en 

transition kan leda till ökad sårbarhet samt ökat beroende. Att identifiera en persons resurser 

och hur de hanterar situationen under processen är en av sjuksköterskans uppgifter för att 

kunna arbeta stödjande för personen (Meleis et al., 2000).  

 

Problemformulering 

Att få en stomi är livsomvälvande för många och kan vara något främmande och 

utmanande, psykiskt som fysiskt. Med stomin följer anatomiska och fysiologiska 

förändringar av tarmen, som påverkar personens eliminationsvanor. Stomin finns hos 

personen i alla sammanhang och kräver hantering oavsett inställning till den. 

Sammanställning av modern forskning bidrar med kunskap som kan användas i 

grundutbildningen för sjuksköterskor samt i utveckling av verksamhet. En ökad kunskap 

och förståelse för upplevelsen av att leva med stomi, skulle hos allmänsjuksköterskan kunna 

bidra till att patienters omvårdnadsbehov i högre grad blir tillgodosedda.  
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Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med stomi.  

 

Metod 

Design 

Vald design för denna studie är litteraturöversikt.  Det är en design möjlig att använda 

utifrån olika syften. Därmed kan det både utformas som ett fristående arbete samt användas 

till grund för en kommande studie. En litteraturöversikt är ett vetenskapligt arbete där 

befintlig forskning studeras strukturerat med syfte att skapa en beskrivande översikt av 

aktuellt kunskapsläge och problem samt eventuella kunskapsluckor inom ett valt område 

(Friberg, 2017a, s. 141–143; Polit & Beck, 2017, s. 111).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapligt granskade originalartiklar vilka belyste de upplevelser personer över 18 år har 

av att leva med stomi inkluderades i litteraturöversikten. Artiklarna skulle även ha ett etiskt 

godkännande, vilket skulle synas i artikeln eller vara ett krav för publicering hos tidskriften. 

De skulle baseras på studier utförda i Europa eller Nordamerika, vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter från 2008 och framåt samt vara skrivna med svenskt eller engelskt 

språk. Enbart artiklar som ansågs hålla medelhög eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskning 

inkluderades. De artiklar som belyste upplevelser under sjukhusvistelse samt studier utförda 

på gravida kvinnor exkluderades.  

Litteratursökning 

Litteratursökning har utförts i databaserna Cinahl och PubMed. Vid sökningar användes 

Cinahl Headings och MeSH-termer samt ord i fritext. Vid sökning av MeSH-termer har den 

Svenska MeSH-ordlistan använts. Meningsbärande begrepp i syftet var: Personer med stomi, 

upplevelser och att leva med. Vid sökning i PubMed användes MeSH-termen Enterostomy 

med subheading psychology. De Cinahl Headings som använts var Enterostomy, Life 

Experiences, Patient Attitudes och Activities of daily living samt subheading psychosocial 

factors. För översikt och beskrivning av använda termer, se tabell 1.  
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Tabell 1.   
Översikt av meningsbärande ord och begrepp  
Ord/begrepp Cinahl Headings MeSH-termer  

   - beskrivning från Cinahl  - beskrivning från PubMed 

Stomi Enterostomy Enterostomy 

  

- En kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen 

till tarmen 

- En konstgjord extern öppning eller fistel i 

tarmarna 

  Subheading: Psychosocial Factors Subheading: psychology 

  

- Används med sjukdomar, psykologiska processer, 

tekniker och namngivna grupper för psykologiska, 

psykiska, psykosomatiska, sociala, 

beteendemässiga och känslomässiga aspekter  

- Används med icke-psykiatriska sjukdomar, 

tekniker och namngivna grupper för psykologiska, 

psykiatriska, psykosomatiska, psykosociala, 

beteendemässiga och känslomässiga aspekter och 

med psykiatrisk sjukdom för psykologiska aspekter 

Upplevelse Life Experiences  

 

- Saker en person upplevt, mött och ställts inför 

under sitt liv  

 Patient Attitudes  

 - En patients uppfattning och känslor   
Dagligt liv Activities of daily living   

  

- Utövande av både grundläggande mänskliga 

aktiviteter inkluderade i egenvård.   

 

Stoma, patient experience, perception, everyday life, daily living och liv användes som 

sökord i fritext. Trunkering användes vid ord i fritext. Vid sökningarna kombinerades 

söktermerna med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. Använda avgränsningar 

var år för publicering och språk utifrån inklusionskriterierna samt peer-reviewed. Slutligen 

utfördes även en manuell sökning vilken utgick från inkluderade artiklars referenslistor. 

Vetenskaplighet på tidskrifterna bekräftades genom godkännande i Ulrichsweb. 

Litteratursökningar förtydligas i tabell 2.  

Tabell 2. 
        

Översikt av litteratursökningar. 
       

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

Cinahl 

190124 

((MH "Patient Attitudes") OR 

(MH "Life Experiences") OR 

"patient experience*" OR 

perception*) AND ((MH 

"Activities of daily living") OR 

liv* OR "daily living" OR 

"everyday life" ) AND ((MH 

"Enterostomy+") OR stoma) 

Peer-reviewed, 

2008–2019, 

English, 

Swedish 

55 24 19 12 9 4 

PubMed 

190124 

("Enterostomy/psychology"[Mesh

]) 

English, 

Swedish, 2008-

2019 

137 37 (2) 20 6 5 5 

Cinahl 

190125 

(MH "Enterostomy+/PF") Peer-reviewed, 

2008-2019, 

English, 

Swedish 

68 15 (3) 7 3 2 2 

Manuell 

sökning 

190125 

- - - - - - - 1 

*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästs, Urval 2: Antal valda artiklar efter att abstrakt lästs, Urval 3: Antal valda 

artiklar efter att hela artikeln lästs, Urval 4: Antal artiklar som kvalitetsgranskades, ( ): Artiklar valda i annan sökning 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet av inkluderade artiklar har utförts genom en bestämd och systematisk urvalsprocess 

i flera steg, med utgångspunkt från syftet. Manuell sortering har skett kontinuerligt under 

urvalsprocessen, med utgångspunkt från inklusions- och exklusionskriterier. Vid första 

steget i processen lästes träfflistans titlar och vid ansedd relevans mot syftet valdes artiklar 

ut till det andra steget, där även abstraktet lästes. Artiklar med ett för syftet relevant abstrakt, 

lästes översiktligt igenom i tredje steget. Artiklar vilka bedömdes relevanta 

kvalitetsgranskades, i steg fyra. Initialt granskades artiklarna enskilt för att slutligen 

bedömas vid en gemensam diskussion. Vid kvalitetsbedömning och granskning av 

vetenskaplighet har Fribergs (2017b, s. 187–188) granskningsfrågor använts, vilka var 13 för 

kvantitativa artiklar och 14 för kvalitativa. Utifrån granskningsfrågorna sattes för 

litteraturöversikten specifika krav, där följande graderingar av kvalitet valdes: låg, medelhög 

eller hög. För medelhög eller hög kvalitet var kraven att artikeln hade ett etiskt godkännande 

samt besvarade fyra specifika granskningsfrågor vilka gällde syfte, metodbeskrivning, 

deltagare och analys. Dessutom tilläts inte bortfall av deltagare överstiga 50 procent. För att 

uppnå hög kvalitet skulle artiklarna svara på minst 12 av 13 respektive 13 av 14 frågor samt 

att majoriteten av svaren ansågs vara mer omfattande än att de bara hade ett kortfattat svar. 

Vid medelhög kvalitet tilläts max tre granskningsfrågor vara obesvarade. De artiklar som i 

fjärde steget i urvalsprocessen bedömdes uppnå medelhög eller hög kvalitet inkluderades i 

litteraturöversikten. En kvantitativ och elva kvalitativa vetenskapliga originalartiklar 

inkluderades slutligen. En översikt av inkluderade artiklar har sammanställts och 

presenteras i bilaga 1.  

Analys 

Litteraturöversikten har utförts med induktiv ansats vilket enligt Polit och Beck (2017, s. 8) 

innebär att finna samband i data för att sedan dra nya slutsatser. Detta förhållningssätt har 

präglat analysprocessen. Analysen utfördes i flera steg, med stöd av Fribergs (2017a, s. 148–

150) systematiska analysprocess. Initialt delades artiklarna upp och lästes upprepade gånger 

enskilt, sedan diskuterades samtliga artiklar tills förståelse för innehåll och sammanhang 

skapats. Varje artikels författare, år för publicering och land, syfte, metod, huvudresultat och 

bedömd kvalitet sammanfattades skriftligt i en tabell, se bilaga 1. Samtliga artiklars utvalda 

resultat samlades i ett separat dokument, varvid text översattes till svenska, med stöd av 
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engelskt lexikon (Hornby & Turnbull, 2010). Likheter och skillnader i materialet 

identifierades och färgkodades utifrån fynden, vilka sedan strukturerades under preliminära 

kategorier. Textmassan sorterades och komprimerades, och därefter fastställdes de 

slutgiltiga kategorierna för kommande resultat. Processen förtydligas i bilaga 2. Kvalitativa 

och kvantitativa data har separerats och analyserats parallellt. Kvantitativa data placerades 

in under passande kategorier som framkommit under den kvalitativa analysprocessen.  

Etiska överväganden 

Målet under processen; från att söka och granska till att analysera de vetenskapliga 

artiklarna var att ha ett objektivt förhållningssätt. Den eventuella förförståelse som fanns 

synliggjordes genom diskussion och skulle därefter i största mån förbises, nyfikenhet för ny 

kunskap skulle istället genomsyra skrivprocessen. Att hantera de vetenskapliga artiklarnas 

innehåll med ett kritiskt förhållningssätt och respekt eftersträvades. Diskussion fördes därför 

även vid tolkning av text till formulering och översättning, med förhoppning att inte 

förvanska innehåll. Etiskt godkännande hos inkluderade artiklar var ett krav. 

 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat baseras på en kvantitativ och elva kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar. I resultatet beskrivs personers upplevelser av att leva med stomi, under fyra 

kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna är En förändrad kropp, Påverkan på 

sociala interaktioner, Begränsningar i vardagen och Anpassning till den nya situationen (Figur 2). 

För översikt av inkluderade artiklars fördelning i resultatet, se bilaga 3. 
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Figur 2. Resultatets kategorier vilka knyter samman upplevelser av livet med stomi. 

 

En förändrad kropp 

Upplevda kroppsliga förändringar ansågs enligt deltagare bero på närvaro av stomimaterial, 

känselförlust vid beröring och tarmtömning samt ny och främmande tarmfunktion (Thorpe, 

Arthur & McArthur, 2016). Förändringar av utseendet upplevdes och ansågs medföra 

psykiskt obehag (Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016). Deltagare uttryckte att kroppens 

förändring bidrog till förlust av kontroll över den egna kroppen, vilket upplevdes 

problematiskt (Kjaergaard Danielsen, Elgaard Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; 

Smith, Spiers, Simpson & Nicholls, 2017; Thorpe et al., 2016). Kvinnors självbild och syn på 

sig själva som kvinnor påverkades då de upplevde sig annorlunda mot andra. De kände sig 

osäkra och orena samt undvek kroppsligt exponerade situationer, vilket bidrog till lägre 

självförtroende som hos vissa deltagare utvecklades till känslor av osäkerhet (Honkala & 

Berterö, 2009). Deltagare i studierna av Thorpe et al. (2016) och Neuman, Park, Fuzesi och 

Temple (2012) uttryckte dessutom att stomin var oattraktiv. I kontrast till detta upplevde 

någon deltagare i studien av Smith et al. (2017) sin stomi som vacker. 

 

Hur deltagare uppfattade sin kropp påverkades av stomins närvaro och kunde ses som en 

bidragande orsak till en känsla av tidigt åldrande (Smith et al., 2017). Att se sin stomi som en 

En förändrad kropp

Påverkan på 
sociala 

interaktioner

Begränsningar i vardagen

Anpassning 
till den nya 
situationen
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del av sig själv och till vilken grad stomin accepterades, upplevdes olika. Känslor som 

uttrycktes mot den var förnekelse, hat, nyfikenhet eller tacksamhet (Honkala & Berterö, 2009; 

Hueso-Montoro et al., 2016; Kjaergaard Danielsen et al., 2013; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 

2016). Känslan av att inte acceptera stomin uttrycks i citatet: “The stoma is ugly and I am 

damaged goods, I feel like a freak” (Sinclair, 2009, s. 311). Med en temporär stomi följde 

förhoppningar om nedläggning samt oro och rädsla att den skulle komma att bli permanent 

(Cengiz & Bahar, 2017; Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013).  

 

Ett behov att anpassa sin klädstil till följd av de kroppsliga förändringar stomin medförde, 

var något som deltagare i flertalet studier upplevde. Deltagare undvek kläder som var 

åtsittande kring magen och valde istället plagg som gav möjlighet att dölja stomin samt inte 

skapade tryck eller obehag. Löst sittande kläder kunde i sin tur medföra negativa känslor 

kring kroppens utseende (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Cengiz & Bahar, 2017; 

Honkala & Berterö, 2009; Kjaergaard Danielsen et al., 2013; Neuman et al., 2012; Thorpe et 

al., 2016). Deltagare i studierna av Kjaergaard Danielsen et al. (2013) och Smith et al. (2017) 

beskrev den förändrade klädseln som en orsak till att de tyckte sig se äldre ut än vad de var. 

Majoriteten av deltagarna kände sig mer säkra i sina klädval efter en tid, då obehag och 

svullnad minskat och de återfick då sitt intresse att må bra över sin klädstil (Thorpe et al., 

2016). Kvinnors upplevelser av sin kropp med kläder på, ansågs betydande för hur de 

återupprättade sin sociala och sexuella identitet med stomin (Thorpe & McArthur, 2017). Av 

sju deltagare i studien av Sinclair (2009), uttryckte en att stomin även kunde bidra med 

positiva effekter och medföra frihetskänslor vid klädval, då avföringsinkontinens innan 

stomioperationen varit ett hinder.  

Påverkan på sociala interaktioner 

Personer beskrev varierade känslor inför valet att visa eller dölja sin stomi. Det sociala 

påverkades på flera plan, dels i relation till partners och dels till familj och vänner. 

 

Stomins närvaro medförde oro, osäkerhet och upplevda förändringar i förmågan att ta sig an 

sociala relationer och sammanhang (Sinclair, 2009; Smith et al., 2017; Thorpe & McArthur, 

2017). Upplevelser av negativa reaktioner från människor i allmänhet bidrog till 

ställningstagande i värdet av relationen, en deltagare uttryckte: “It is their problem, not 
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mine, they can leave” (Sinclair, 2009, s. 312). Trots att deltagare möttes av negativitet 

upplevdes de flesta relationer opåverkade (ibid.). Några deltagare i studien av Thorpe och 

McArthur (2017) upplevde att tidigare kontakt med och hantering av stomi, på ett positivt 

sätt bidrog i vägen tillbaka till sociala relationer. 

 

Stomin ansågs medföra känslor av tabu, skam och skuld (Danielsen et al., 2013; Kjaergaard 

Danielsen et al., 2013; Smith et al., 2017). En betydande faktor som bidrog till minskade 

upplevda känslor av tabu, var då deltagare hade en öppen kommunikation om stomin 

(Smith et al., 2017). Varierande känslor beskrevs inför valet att dölja eller visa sin stomi. 

Beslutet att dölja stomin påverkades av att deltagare kände sig obekväma, uttittade eller 

andras reaktioner. Andra deltagare kände inget behov att dölja den och upplevde ingen 

skam (Cengiz & Bahar, 2017; Hueso-Montoro et al., 2016; Kjaergaard Danielsen et al., 2013; 

Sinclair, 2009; Smith et al., 2017). Tankar inför detta speglas i citatet: 

 
Sometimes, it’s quite nice to be a bit different. [. . .] But at first I was sort of embarrassed, 

didn’t want anyone to know about it, but now do  not really care if anyone knows. [. . .] It’s 

just like feels (pause) bit good to be slightly different to everybody else. Gives you 

something to talk about like with new people. (Smith et al., 2017, s. 147, [text utesluten i 

originalet]) 

 

I studien av Danielsen et al. (2013) framkom ett upplevt minskat behov att visa stomin då 

den var temporär. Självsäkerhet upplevdes hos deltagare då vänner inte kunde ana stomin, 

detta medförde att de tog sig an större sociala utmaningar (Thorpe & McArthur, 2017). Trots 

detta var deltagare ångestfyllda och kände tveksamhet inför avslöjandet av stomin 

(Kjaergaard Danielsen et al., 2013; Smith et al., 2017). Att avslöja sin stomi kunde leda till 

ömkan från andra människor då personen sågs som sjuk. Det kunde även medföra stärkta 

relationer då stomin ökade personens sårbarhet (Smith et al., 2017). Deltagare var selektiva i 

frågan om vilka de avslöjade stomin för, att avslöja den inom familjen och den närmaste 

sociala kretsen men dölja den för utomstående var vanligt (Hueso-Montoro et al., 2016; 

Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). Andra visade den varken för sin partner eller sina 

barn (Cengiz & Bahar, 2017; Danielsen et al., 2013). 

 

Att leva med stomi i en parrelation upplevdes på olika sätt. Positiva upplevelser beskrevs av 

deltagare i studien av Smith et al. (2017) påverkas av partnerns stöd samt skyddande 
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instinkter. Flera deltagare fortsatte leva i kärleksfulla och trygga relationer. Negativa 

upplevelser uppkom då partnern inte accepterade stomin samt saknade förståelse och 

anpassning i sina förväntningar. Partnerns reaktioner på stomin kunde leda till spänningar i 

relationen, vilka kunde minska med tiden, alternativt leda till separation (Sinclair, 2009; 

Smith et al., 2017; Thorpe & McArthur, 2017). Då partnern hade acceptans och förståelse för 

stomin och då deltagare hade gott självförtroendet, upplevdes den intima relationen 

påverkas mindre. Detta speglas i citatet: "there’s been no change to our relationship; in fact 

that’s made us very strong, very close, and there’s still a little sex there" (Thorpe & 

McArthur, 2017, s. 2289). Medan avsaknad av acceptans ledde till oroskänslor kring intimitet 

(ibid.). Somliga deltagare som inte levde i en parrelation beskrev känslor av pessimism och 

rädsla inför att inte hitta en partner som skulle tolerera stomin och undvek därför att träffa 

nya potentiella partners (Hueso-Montoro et al., 2016; Sinclair, 2009; Smith et al., 2017; Thorpe 

& McArthur, 2017). Oberoende av relationsstatus, upplevdes minskad sexuell aktivitet hos 

vissa deltagare medan andra inte upplevde skillnad från tidigare (Cengiz & Bahar, 2017; 

Neuman et al., 2012). Vid intima situationer beskrev deltagare i en studie av Honkala och 

Berterö (2009) planering som betydande, vilket inte lämnade utrymme för spontanitet.  

 

Psykiskt och fysiskt stöd var något som deltagare fann hos familj och vänner (Anderson et 

al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017; Sinclair, 2009; Smith et al., 2017; Thorpe & McArthur, 2017).  

Oro över vänners reaktion på stomin upplevdes, vissa ansåg att relationer till vänner och 

familj fördjupades medan andra upplevde att relationer försvårades till följd av bristande 

acceptans eller förståelse. Vänner upplevdes dock betydelsefulla och gav självförtroende vid 

brist på, eller i, andra nära relationer (Smith et al., 2017; Thorpe & McArthur, 2017). Att 

umgås med vänner som deltagare haft sedan innan operationen bidrog till ökad möjlighet att 

bli påminda om deras tidigare identitet (Kjaergaard Danielsen et al., 2013). I studien av 

Honkala och Berterö (2009) förklarar deltagare däremot att de upplevde sig bli en person 

andra behövde anpassa sig till. Olika reaktioner från sina barn, positiva som negativa, 

upplevdes. De positiva reaktionerna kunde vara att barnen ville hjälpa till vid hanteringen 

av stomimaterialet medan de negativa kunde vara att de önskade att föräldern skulle gömma 

sin stomi för ett den var otrevlig (Hueso-Montoro et al., 2016; Smith et al., 2017, Thorpe & 

McArthur, 2017). 
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Begränsningar i vardagen 

Stomin beskrevs som en central del i vardagen och som ett handikapp, om än som ett litet 

(Andersson et al., 2010; Kjaergaard Danielsen et al., 2013). Trots att stomin upplevdes 

onormal och behov av mer planering och rutiner uppkommit, fanns en strävan att leva ett 

normalt liv och utföra de aktiviteter som utförts innan stomioperationen (Andersson et al., 

2010; Honkala & Berterö, 2009). Den ökade medvetenheten gällande stomins funktion och 

vård samt önskan av närhet till toaletter, medförde ett ändrat behov av förberedelser och 

planering hos deltagare. Deltagare förberedde sig genom att medföra material för 

möjligheten att byta stomibandage samt var noga att lokalisera toaletter på nya platser 

(Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). Möjligheten att hitta 

rutiner i vardagen förenklades och känslan av kontroll ökade enligt deltagare i studien av 

Thorpe et al. (2016) då stomins tömningsfrekvens var mer förutsägbar och då vården av 

stomin behärskades. Att utanför hemmets väggar vara förberedd på att sköta stomin 

framkom även det, ökade känslan av kontroll (Thorpe & McArthur, 2017). I studien av 

Honkala och Berterö (2009) beskrev deltagare ett behov att inför resor planera beräknad 

materialåtgång och tillvägagångssätt vid eventuellt behov av mer stomimaterial. Deltagare i 

studierna av Thorpe et al. (2016) och Thorpe och McArthur (2017) redovisar smärta som 

ytterligare en faktor vilken begränsade det dagliga livet.  

 

Deltagare uttryckte en positiv upplevelse av att återgå till arbetet, då de varit öppna om den 

lyckade stomioperationen för kollegor. Känslan för att återgå till arbete påverkades även av 

praktiska förutsättningar för hantering av stomin på arbetsplatsen (Andersson et al., 2010). 

Stomin upplevdes dock som ett hinder för utförandet av arbetsuppgifter och rädsla fanns 

inför att återgå till arbetet (Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009). Något som också 

upplevdes problematiskt i vardagen var sömnen, som innefattade svårigheter att somna, 

hålla sömnen bestående och rädsla över att lägga sig på eller skada stomin. Dessutom 

upplevdes nattliga läckage och behov att tömma påsen nattetid bekymmersamt (Cengiz & 

Bahar, 2017; Neuman et al., 2012).  

 

Stomin upplevdes medföra ett behov av att förändra och anpassa kosthållning (Andersson et 

al., 2010; Honkala & Berterö, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). I hopp om att styra stomins 

aktivitet valdes mat selektivt eller uteslöts helt inför planerade aktiviteter (Thorpe & 
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McArthur, 2017). I studien av Andersson et al. (2010) framkom dessutom hur deltagare 

försökte styra tarmtömning genom att äta vid specifika tider. Den ständiga oron över lukt 

från stomipåsen hindrade deltagare i vardagen (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 

2009). Vid matsituationer i offentlig miljö anpassades därför valet av mat för att om möjligt 

minska gasbildning. Matsituationer i hemmiljö och i sällskap av nära vänner upplevdes mer 

avslappnade än restaurangbesök (Andersson et al., 2010). Brist på kontroll över gasavgång 

upplevdes pinsamt, speciellt vid sociala sammanhang, detta hade negativ inverkan på 

deltagares liv (Cengiz & Bahar, 2017; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017).  

 

Kroppsliga begränsningar upplevdes utgöra ett hinder vid utförandet av vissa aktiviteter av 

fysisk karaktär (Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009; Neuman et al., 2012; Thorpe 

& McArthur, 2017). Energiförluster av både psykisk och fysisk karaktär beskrevs, dessa 

medförde känslor av sorg och frustration (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe & McArthur, 

2017). Även sociala aktiviteter upplevdes påverkade eller begränsade i varierad utsträckning, 

vilket deltagare ansåg bero på hur bekväma de var med aktiviteten och dess miljö (Honkala 

& Berterö, 2009; Neuman et al., 2012). Att stomipåsen skulle lossna, läcka eller orsaka lukt 

vilket kunde bevittnas av andra konstaterade deltagare i studien av Honkala och Berterö 

(2009) bidra till rädsla vid träning. Oro och rädsla över att läckage skulle uppstå i fler 

sammanhang präglade personer med stomi (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009; 

Neuman et al., 2012; Sinclair, 2009). Den upplevda oron för läckage var fortsatt närvarande, 

men minskade med tiden då ett lämpligt stomibandage var funnet och personen på ett bättre 

sätt lärt sig att hantera ett eventuellt läckage (Neuman et al., 2012). Stomiläckage ansågs 

pinsamt, störande och oroande av deltagare (Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016; Thorpe & 

McArthur, 2017). I studien av Smith et al. (2017) framkom vid läckage även känslor av tvivel 

på självkänslan och den egna förmågan, “It makes you feel useless sometimes” (s. 146).  

 

I en enkätstudie av Feddern, Emmertsen och Laurberg (2015) (Tabell 5) uppgav 49 procent 

av deltagarna att livet hade förändrats efter att de fått sin stomi (n=637). Förändringen 

upplevdes dock som liten för 35 procent. Lika stor andel deltagare upplevde en förändring 

av matvanor vilka stomin var bakomliggande orsak för. Stomins närvaro medförde 

upplevda begränsningar i vardagliga aktiviteter hos 52 procent av deltagarna (n=636), 

begränsningen upplevdes liten för 40 procent. Ett annat problem ansågs för 59 procent av 
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deltagarna vara besvär med lukt från stomin (n=642), detta upplevdes för 8 procent mer än 

en gång i veckan. Smärta vid stomin upplevdes hos 30 procent av deltagarna (n=628). 

För 61 procent av deltagarna hade läckage inträffat vid något tillfälle (n=638). För 6 procent 

skedde detta vid flera tillfällen i veckan och för 36 procent vid färre än ett tillfälle i månaden.  

Tabell 5.     

Översikt av resultat från Feddern et al. (2015)    
Stomins påverkan  Antal deltagare som 

besvarat frågan 

Antal deltagare som 

höll med om 

påståendet 

%  

1. Livet har förändrats 637 316 49 

- endast liten förändring  637 225 35 

2. Förändring av matvanor  637 224 35 

3. Begränsningar i vardagliga aktiviteter  636 337 52 

- endast liten begränsning 636 258 40 

4. Upplevt besvärande lukt 642 378 59 

   >1 gång/vecka 642 52 8 

5. Smärta vid stomin 628 196 30 

6. Upplevt läckage 644 390 61 

   >1 gång/vecka 644 37 6 

   <1 gång/månad 644 232 36 

Anpassning till den nya situationen 

Att ha förmåga att praktiskt hantera sin stomi ansåg deltagare var en del i anpassningen till 

ett liv med stomi, en känsla av makt över situationen och ökad autonomi framkom 

(Danielsen et al., 2013; Hueso-Montoro et al., 2016; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 

2017). Då deltagare inte upplevde sig vara beroende av andra vid skötsel av sin stomi, 

ansågs anpassningsprocessen främjas (Hueso-Montoro et al., 2016). Nio till 15 månader efter 

operationen identifierades fortfarande svårigheter med självförtroendet gällande praktisk 

hantering av stomin (Thorpe & McArthur, 2017). Något som däremot stärkte självförtroendet 

och medförde en känsla av kontroll var då personer vunnit rutiner i vardagen samt 

upplevde acceptans från andra människor (Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). 

Att ha ett aktivt förhållningssätt genom att prata om stomin och inte se den som något 

negativt, bidrog till ökat självförtroende och fick tidigare bekymmer att verka mindre 

betydelsefulla (Smith et al., 2017). Deltagare upplevde att tid var betydande i anpassningen. 

Tidsramen för anpassning varierade mellan deltagare (Honkala & Berterö, 2009; Hueso-

Montoro et al., 2016; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). Många 

deltagare upplevde dock, att de återfått ett normalt liv och förhållande till den sociala 

världen, efter att ha levt med stomin 15 månader (Thorpe & McArthur, 2017). Flera deltagare 
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i studien av Hueso-Montoro et al. (2016) uppgav att stomin inte längre stod i centrum och att 

fokus omedvetet skiftades från den, vilket skildrades: “At first, I found it very important, 

everything revolved around the stoma, but now I sometimes even forget” (s. 6). I kontrast till 

den positiva inverkan som tid hade på anpassning och attityd, uttryckte deltagare i studien 

av Sinclair (2009) fortfarande, efter tre och ett halvt år, hat och ilska, vilket funnits med sedan 

första dagen med stomin.  

 

Stöd från anhöriga eller personer som också levde med stomi och information från 

vårdpersonal bidrog till en mer positiv upplevelse och främjade anpassningen till livet med 

stomi (Cengiz & Bahar, 2017; Danielsen et al., 2013; Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). 

Deltagare i studien av Thorpe et al. (2016) upplevde brist på information och hjälp från 

sjukvården, detta kunde ses som en drivkraft att klara sig på egen hand men också som ett 

svek, då deltagarna kände sig utelämnade. Vidare önskade deltagare mer stöd från 

sjukvården (Andersson et al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017; Danielsen et al., 2013; Sinclair, 

2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Följsamhet till valda inklusions- och exklusionskriterier, vilka utgjorde ett ramverk för 

inkluderade artiklars relevans, anses vara en styrka. Att valda artiklars fynd i hög grad 

motsvarade föreliggande syfte, anses dessutom stödja kriteriernas betydelse och relevans. 

Valet att utföra en geografisk avgränsning grundades i en önskan av applicerbarhet till 

svensk sjukvård. Relaterat till noterade skillnader i sjukvårdsnivå i världen, ansågs 

inkluderade geografiska områden till stor del jämförbara med svensk sjukvård. Detta kan ha 

medfört att för syftet relevanta artiklar gått förlorade. Andra länder än valda områden kan 

ha motsvarande svensk sjukvårdsnivå och ligga i framkant med forskning om stomivård. Att 

selektivt välja enstaka länder ansågs dock tidskrävande samt praktiskt problematiskt. 

Samtidigt som länder inom valda områden kan skilja i hur sjukvården är organiserad, visade 

de trots allt likvärdiga resultat, därmed behöver inte upplevelsen vara direkt kopplad till 

vilket land personen lever i. Detta inklusionskriterie ses därför både som en svaghet och en 

styrka. Då vetenskapligt material enligt Östlundh (2017, s. 77) är färskvara, var målet att ta 
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del av nyligen publicerad forskning för att återge aktuella upplevelser av att leva med stomi, 

med förhoppningen att bidra till hög applicerbarhet. Av den anledningen gjordes initialt 

valet att avgränsa sökningar till fem år, vilket sedan kom att ändras till 10, då de inledande 

sökningarna gav få relevanta träffar. Valet att exkludera gravida kvinnor grundades i det 

faktum att detta är liten grupp av personer som lever med stomi samtidigt som detta 

tillstånd är tidsbegränsat, vilket potentiellt skulle spegla upplevelsen mot barnet och 

graviditeten. Att exkludera upplevelser under sjukhusvistelse valdes då det inte ansågs 

spegla att leva med så som livet utanför sjukhuset gör.  

 

Vid litteratursökningsprocessens start konsulterades en bibliotekarie, då val av söktermer 

och strategier diskuterades, i syfte att förbättra sökningar. Detta är något Östlundh (2017, s. 

81–82) belyser vikten av att göra och uppmuntrar till, tidigt i processen. Sökningar 

genomfördes i Cinahl och PubMed. Motsvarande sökningar utfördes även i PsycInfo, dessa 

resulterade dock inte i någon ny relevant artikel. Användning av Cinahl valdes i första hand 

eftersom databasen enligt Polit och Beck (2017, s. 92) är omvårdnadsinriktad. Ytterligare 

sökningar har utförts med sökord som perception, attitudes, colostomy och ileostomy. Dessa 

sökningar gav inga ytterligare relevanta artiklar och redovisas därför inte. De booleska 

operatorerna AND och OR användes omsorgsfullt för att kombinera söktermer och 

synonymer. Det är en teknik som används för att få bredd i sökningen och styra den mot 

relevanta träffar för valt syfte (Polit & Beck, 2017, s. 91; Östlundh, 2017, s. 72–73). Valet att 

avstå ytterligare avgränsningar än de valda i sökningarna grundade sig i den potentiella 

risken för bortfall av relevanta artiklar. Möjliga avgränsningar applicerades i 

kontrollsökningar, där hypotesen om bortfall bekräftades. Att utesluta dessa avgränsningar 

och istället manuellt sortera under urvalsprocessen var tidskrävande, men anses ändå som 

en styrka då stor noggrannhet präglat arbetet. 

 

För att inte gå miste om värdefulla data valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

kunna ingå i denna litteraturöversikt. Förklaringen till att litteraturöversikten endast 

innehåller en kvantitativ artikel kan vara en följd av bristande söksträngar, samtidigt som 

föreliggande syfte var att belysa upplevelser. Dahlborg Lyckhage (2017, s. 34) anser att detta 

bäst beskrivs i kvalitativa studier, då deltagares berättelser presenteras i ord. Kvantitativa 
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studier inriktar sig däremot mot neutral kunskap, där kroppen objektifieras i hopp om att 

förklara ett fenomen, istället för att förstå det (ibid.). Beslut för gränssättning av olika 

kvalitetsgrader och vilka krav som ställdes på artiklar baserades på önskan att uppnå hög 

kvalitet på föreliggande litteraturöversikt. Tillämpning av ett etablerat granskningsverktyg 

anses stärka trovärdighet i detta moment. Dock var vissa frågor som ingick i granskningen 

öppna vilket oundvikligen lämnar utrymme för subjektiva svar. Om ett annat 

granskningsverktyg använts och/eller andra gränser satts kunde artiklarnas kvalitet skattats 

annorlunda, detta förblir okänt.   

 

Genom analysprocessen har kvalitativa och kvantitativa data separerats, då Friberg (2017a, s. 

149) anser att de olika typerna av data inte går att jämföra med linjära mått. Kodning har 

utförts och är enligt Polit och Beck (2017, s. 98) ett användbart verktyg som stöd för 

organisation i analysprocessen. Genomförandet av detta, ses därför som en styrka, då 

struktur uppnåtts.  

 

Diskussion fördes vid skrivprocessens start om och vilken eventuell förförståelse valt 

ämnesområde bar med sig. Att beröra och bli medveten om dessa, ansågs bidra till ökad 

möjlighet att bibehålla ett objektivt förhållningssätt till materialet under processens progress. 

Tolkning, hantering och formulering av text har utförts med noggrannhet, vid tveksamhet 

till innebörd har gemensamt resonemang förts, med stöd av lexikon. Det respektfulla 

tillvägagångssättet ses fördelaktigt för resultatets trovärdighet och därmed som en styrka. 

Det valda meningsbärande begreppet upplevelse ansågs medföra utrymme för subjektiva 

tolkningar. Med förhoppning att underlätta och tydliggöra valt syfte och dess innebörd av 

begreppet, utformades en definition vilken tillämpades och var ett stöd under processens 

gång. Detta medförde samförstånd och möjlighet till kongruent tolkning av material. Vikt 

lades även vid artiklarnas etiska godkännanden för att säkerställa att integritet respekterats 

och att deltagare inte kom till skada, vilket Polit och Beck (2017, s. 139–142) anser vara 

viktiga delar vid forskning utförd på människor.  

 

Ett grundligt arbete har utförts vid referenshantering och formuleringar, för att tydliggöra 

härledning till ursprungskällan. Skrivprocessen har genomsyrats av diskussioner och 
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kontinuerlig återkoppling till valt syfte, vilket främjat samförstånd och samarbete, som i sin 

tur har förbättrat litteraturöversiktens helhetsintryck.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att personer med stomi upplevde kroppsliga förändringar, påverkan på  

relationer, förändringar i vardagen och aktiviteter samt hur de upplevde anpassning till den 

nya situationen. Litteraturöversiktens resultat kommer nedan att diskuteras utifrån 

transitionsteorin enligt Meleis et al. (2000) samt aktuell forskning.  

 

Olika upplevelser framkom gällande kroppens förändringar, kroppsuppfattning och 

kroppskontroll. Att förlora kontrollen över sin kropp ansågs kunna vara psykiskt 

påfrestande. Hur personer hanterar en förändring, så som att få och leva med stomi, 

påverkas enligt Meleis et al. (2000) av hur engagerad personen är. Det psykiska obehag som 

beskrivs i resultatet torde minska då medvetenhet och engagemang finns om hur 

förändringen påverkar kroppens funktion samt utseende. En ökad medvetenhet och ett ökat 

engagemang anser Meleis et al. (2000) som främjande faktorer. Något som styrker 

kopplingen till teorins innehåll var då personer beskrev positiva känslor till stomin, dessa 

personer anses enligt Meleis et al. (2000) ha kommit längre i sin transition. Resultatet 

gällande kontroll bekräftas i en studie av Thorpe, McArthur och Richardson (2014), där 

deltagare anser att ökad förståelse och kunskap om situationen påverkar acceptansen av 

stomin positivt.  

 

Litteraturöversiktens fynd om de kroppsliga förändringarna kan sättas i förbindelse till två 

typer av spiraler, vilka Dahlberg (2019) beskriver som en uppåtgående och en nedåtgående 

vad gäller hur en person förhåller sig till en kroppslig förändring. Då uppmärksamhet och 

en vilja att lära riktas mot den förändrade kroppen främjas medvetenheten om den och 

förmågan att ta kontroll över situationen ökar. Motsatsen till denna positiva spiral är då 

personen distanserar sig till förändringen och ser den som skrämmande. Denna attityd 

bidrar till förlorad kontroll och en negativ spiral av distansering till den förändrade kroppen 

är påbörjad (ibid.). Detta resonemang tydliggör vikten av att möta situationen och den 

förändrade kroppen istället för att förneka den. Även om den kroppsliga funktionen till viss 

del är okontrollerbar finns det andra sätt att återuppta känslan av kontroll. Den mentala 
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inställningen och hanteringen av en förändrad kropp är något varje människa har möjlighet 

att styra över. Utifrån fynd om kontroll och dess betydelse för en positiv transition till en 

stabil fas kan sjuksköterskan bidra med kunskap om tillvägagångssätt för att öka känslan av 

kontroll. Vidare kan sjuksköterskan genom dialog, uppmärksamma personer på hur 

engagemang ökar känslan av kontroll och på så sätt främja den uppåtgående spiral som 

Dahlberg (2019) beskriver.  

 

Reaktioner från partner, familj och vänner framkom ha betydelse för förmågan att ta sig an 

sociala relationer och sammanhang. Resultatet visade brister i närståendes acceptans och 

förståelse. I hopp om att skapa en ökad trygghet för individer med stomi, bör sjuksköterskan 

i partnerskap med patienter, i större utsträckning lägga fokus på att informera och involvera 

familj och närstående i vården. Resultatet visar skilda utfall i valet att dölja sin stomi eller 

vara öppen om den. Att dölja stomin grundade sig i andras förväntade reaktioner eller att 

personen kände sig uttittad av andra. Att konfrontera vilka skillnader i hur andra människor 

ser på en nu mot hur det var innan livet med stomi är enligt Meleis et al. (2000) en del i 

transitionen. Detta tyder på att reaktionen som beskrivs i resultatet är naturlig i 

framskridandet mot den nya stabila fasen. Personer som tidigare kommit i kontakt med, eller 

hanterat en stomi hade positiva upplevelser i vägen tillbaka till sociala relationer. Detta 

kopplas till en ökad kunskap om vilken förändring en stomi innebär. Resonemanget styrks 

av Meleis et al. (2000) som tar upp kunskap som en del i förberedelserna av förändringen, 

vilket främjar en sund transition.  

 

Resultatet visar upplevelser av att rutiner och aktiviteter i vardagen påverkas av stomin. 

Ökat medvetande om stomins funktion och behov av förändrade rutiner och planering 

framkommer. Möjligheter att hitta rutiner i vardagen förbättrades då hanteringen av stomin 

behärskades, vilket bidrog till större chanser att återgå till ett normalt liv, vilket i 

kombination med att återfinna sin identitet uttrycktes vara en strävan. Det ökade 

medvetandet samt de nya vanor och livsmönster som skapats beskriver Meleis et al. (2000) är 

en kritisk punkt eller händelse som ingår i en transition. Vidare påpekas att varje kritisk 

punkt på olika sätt kräver sjuksköterskans uppmärksamhet, kunskap och erfarenhet (ibid.). 
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Dessa tre komponenter kopplas till sjuksköterskans förmåga att fånga upp, vägleda och 

stötta varje enskild person utifrån dennes individuella upplevelser och förutsättningar.    

 

Personer upplevde ett behov av förändrad kosthållning. Likvärdiga fynd presenterar 

Burden, Stamataki, Hill, Molasiotis och Todd (2016), där deltagare gjorde ändringar i sin 

kosthållning i hopp att kunna kontrollera stomitömning. Tillvägagångssätt för detta var att 

utesluta specifik mat, ändra storleken på portioner, ändra tidpunkter för måltider samt ta 

läkemedel som motverkar diarré. Deltagare undvek sammanhang där mat och dryck 

involverades då svårigheter fanns att hantera kost, lukt och toalettbesök i okänd miljö (ibid.). 

Likt litteraturöversiktens fynd om förändrad kosthållning upplevdes detta begränsande i det 

dagliga livet och vid sociala aktiviteter. Behovet av nya rutiner och förberedelser för 

personer med stomi, oavsett om dessa gäller sömn, mat, arbete, aktiviteter eller toalettbesök 

beskrivs betydande. Det är utifrån Meleis et al. (2000) teori därför högst troligt att denna del i 

transitionen påverkas av hur personen ställer sig till att ändra dessa vanor och rutiner. 

 

Vidare framkom att personer upplevde att anpassning till livet med stomi krävdes. Tid var 

en betydande faktor för personers anpassning, och hur långt personer kommit i sin process 

efter en viss tid varierade. Tiden bidrog till att fokus skiftade från att stomin stod i centrum 

till att den sågs sekundär. Denna betydelse av tid härleds till Meleis et al. (2000) som 

beskriver att alla transitioner karaktäriseras av ett flöde över tid. Från en startpunkt till en ny 

stabil fas. Under detta tidsspann konfronteras en person med instabilitet, förvirring och 

förtvivlan innan en förmodad stabil slutpunkt nås. Hur lång tid denna process kräver är 

omöjligt att säga, och är beroende av flera, för situationen och personen, individuella 

faktorer (ibid.). I resultatet tydliggörs detta då en deltagare efter flera år med stomin hade 

svårigheter att acceptera och anpassa sig till den. Detta tyder troligen på försvårande 

förutsättningar som en stigmatiserande inställning vilken Meleis et al. (2000) betonar som 

hämmande. Det kan även bero på hur personen innan operationen föreställt sig livet med 

stomi. Att vara medveten om att resultatet av transitionen under tidens gång kan förändras, 

anser Meleis et al. (2000) vara betydande för en lyckad transitionsprocess. Knowles et al. 

(2014) bekräftar tidens positiva påverkan på anpassning. Upplevelser som en förbättrad 

hälsa, engagemang och copingstrategier ökade signifikant (p= <0,005) med antalet månader 
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personen haft stomin (ibid.). Att tiden ofta medförde positiva effekter på anpassning till det 

nya livet anses inte förvånande. Det anses vara en given del i transitionen vilket också 

framgår i Meleis et al. (2000) teori. Det sägs att tiden läker alla sår vilket även verkar vara 

fallet för många personer med stomi.  

 

Stöd från personer i ens närhet kan enligt Meleis et al. (2000) vara en främjande faktor. 

Resultatet konfirmerar detta då stöd från partner, familj eller vänner upplevdes betydande 

för personers anpassning. Även information från sjukvården ansågs underlätta, trots det 

ansågs detta vara en bristvara och mer stöd därifrån önskades. Thorpe et al. (2014) anser att 

behov av stöd från sjukvården är mindre betydande hos personer som upplever ett bra stöd 

från närstående. Det krävs därför att personer i partnerskap med sjuksköterskan i största 

möjliga mån identifierar resurser och vilket behov av stöd de har. Detta är även något Meleis 

et al. (2000) anser vara en del i det stödjande arbetet för sjuksköterskan. Stomisjuksköterskan 

kan ses som en resurs vilken sjuksköterskan kan nyttja för att få råd och stöd i vården för 

personer med stomi, då den grundutbildade sjuksköterskan kan sakna en djupare 

kompetens inom området.  

 

Den positiva innebörden av stöd från andra som lever med stomi beskrivs. Karabulut, Dinç, 

och Karadag (2014) styrker litteraturöversiktens fynd, då även de belyser att stöd från, och 

diskussion med andra personer med stomi hade positiv inverkan på anpassningen. Vidare 

redovisas ett potentiellt tillvägagångssätt för att få möjlighet till detta stöd. Gruppträffar 

arrangerades för personer med stomi och hölls en gång i veckan i sex till tio veckor. Något 

som diskuterades var psykologiska utmaningar, sexualitet och relationer, hur aktiviteter 

påverkades av stomin, framtidsplaner och anpassningsprocessen (ibid.). Tillvägagångssättet 

kan appliceras på svensk sjukvård i syfte att bidra med både stöd och samtal, information 

och motivation. Detta ökar chanserna för en god anpassning till livet med stomi och ger 

personer möjlighet att träffa andra i liknande situation.  

 

Resultatet speglar både psykiska och fysiska upplevelser av att leva med stomi, vilket 

innebär att vården av dessa personer bör riktas mot både det mentala och praktiska. 

Personer i en studie av Herlufsen och Brødsgaard (2017) upplevde att given vård endast 
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fokuserar till det praktiska och fysiska. Ett holistiskt förhållningssätt bör tillämpas av 

sjuksköterskan i mötet med personer med stomi för att se människan som en helhet. Enligt 

Jasemi, Valizadeh, Zamanzadeh och Keogh (2017) innefattar detta fysiska, andliga, psykiska 

och sociala dimensioner. Holistisk vård anses bidra till en inre balans, förbättrad hälsa och 

positiv återhämtning för patienter (ibid.). För att underlätta möjligheterna för detta bör 

sjuksköterskan få tillgång till djupare kunskap om personers psykiska mående relaterat till 

livet med stomi, genom vidare studier på området. 

 

Slutsats 

Alla personer upplever saker olika, även hur det är att leva med stomi. Påverkan på 

upplevelsen av den egna personen och kroppen, relationer och det dagliga livet kan vara 

betydande eller knappt märkbar. Behov av förståelse och stöd från närstående är något som 

framkommer och anses främja hur väl personer med stomi anpassar sig till den nya 

situationen. Att få och leva med stomi innebär att personen genomgår en omställning, både 

psykiskt och fysiskt, där sjuksköterskan bör vara en stödjande resurs samt förbereda och 

vägleda personer i transitionen. Litteraturöversikten ökar sjuksköterskans förståelse för hur 

det kan upplevas att leva med stomi. Dessa subjektiva upplevelser bidrar med viktig 

kunskap och kan utgöra ett verktyg för sjuksköterskan i mötet med, och vården av, dessa 

personer. Lärosäten kan väga in dessa upplevelser i undervisning, och utbildning på 

arbetsplatser kan formas med stöd av dessa. Denna patientgrupp är långt ifrån den största, 

men det gör inte upplevelserna mindre betydelsefulla att respektera.  

 

Ytterligare forskning efterfrågas hur stöd i transitionsprocessen kan förbättra personers 

upplevelser i transitionen mot den nya stabila fasen i livet med stomi. Vidare önskas även 

forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv, som bildar en förståelse för sjuksköterskans 

attityder till, resurser för och kunskaper om dessa personer samt den transition de 

genomgår. Detta skulle bidra till ökad insikt och fortsatt utveckling av vården för personer 

med stomi.  
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Bilaga 1 

Tabell 3. 

Översikt av inkluderade artiklar (n=12). 

Författare  

(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Andersson et al.  

(2010)  

Sverige 

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva 

med en kolostomi efter 

rektalcancer. 

Kvalitativ 

narrativ 

5 Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Rädsla och oro fanns ständigt efter 

cancerdiagnosen och stomioperationen. 

Att leva med en stomi upplevdes 

begränsande och ett behov av att alltid 

vara steget före och planera uttrycktes. 

Kroppsförändringar, dietbekymmer, 

påverkan på arbetslivet och 

närståendes stöd, var några ämnen som 

framkom.  

Hög 

Cengiz & Bahar 

(2017)  

Turkiet 

Att undersöka upplevda 

utmaningar vid 

anpassning till en ny 

tarmstomi samt 

identifiera behov av 

hemvård hos dessa 

personer. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

12 Semistrukturerade 

djupintervjuer 

  

Induktiv 

innehållsanalys 

Sömnproblem, klädval, fysisk aktivitet, 

bad och sociala aktiviteter var delar 

som beskrevs påverkas i det dagliga 

livet. Betydande faktorer för 

anpassning var socialt stöd, såväl från 

familj som från vårdpersonal. Deltagare 

önskade mer information. Det fanns 

blandade känslor från deltagarna vad 

gällde stomins förekomst. 

Medelhög 

Danielsen et al.  

(2013)  

Danmark 

Att undersöka patienters 

upplevelse av en 

temporär stomi och dess 

påverkan på det dagliga 

livet.  

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk  

7                

(4) 

Fokusgrupp- 

intervjuer 

  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Oavsett om deltagarna upplevde en 

positiv eller negativ anpassning till att 

ha en stomi, uttrycktes känslor av att 

vilja ha kontroll och patienterna kunde 

ibland omfamnas av ovisshet. Stomin 

upplevdes begränsande och samtliga 

deltagare hade förhoppningar om ett 

liv utan stomi.  

Hög 



 

 
 

 

Författare  

(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Feddern et al.  

(2015) 

Danmark 

Att undersöka 

stomirelaterade problem 

samt stomins generella 

påverkan på livskvalitet 

hos personer som 

opereras för rektalcancer.   

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

644 

(88) 

Frågeformulär  

 

Inferential statistik, 

multivariat 

statistisk analys, 

Stata 13.  

De flesta (91%) av deltagarna skötte sin 

stomi självständigt och 49% av 

deltagarna upplevde att livet förändrats 

efter stomioperationen. Begränsningar i 

vardagen relaterat till stomin 

upplevdes av 52% av deltagarna. 

Påverkan på livskvalitet uttrycktes hos 

68%, men 50% av dessa uttryckte ingen 

stor påverkan.  

Medelhög 

Honkala & 

Berterö 

(2009)  

Sverige 

Att få ökad kunskap och 

förståelse för vad det 

innebär för en kvinna att 

leva med en stomi och hur 

det påverkar det dagliga 

livet. 

Kvalitativ 

interpretativ 

fenomenologisk 

17 Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Innehållsanalys 

Faktorer som klädval, lukt samt 

möjlighet till fysisk aktivitet skapade 

begränsningar i vardagen. Deltagare 

upplevde känslor av att inte vara en 

tillräckligt bra kvinna. Tacksamhet och 

acceptans fanns över att de fått en 

stomi. 

Medelhög 

Hueso-Montoro 

et al.  

(2016)  

Spanien 

Att beskriva hur personer 

hanterar nyheten om att få 

en stomi samt analysera 

innebörden och 

upplevelsen av en ny 

kroppsbild. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

fenomenologisk 

21 Semistrukturerade 

intervjuer 

influerade av 

Grounded Theory  

 

Innehållsanalys 

Hanteringen av nyheten att få en stomi 

var olika beroende på bakomliggande 

orsak, vissa accepterade den medan 

andra förkastade informationen. 

Personer upplevde en förändrad 

kroppsbild och belyste vikten av att se 

stomin som något normalt.  

Hög 



 

 
 

 

Författare  

(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Kjaergaard 

Danielsen et al.  

(2013)  

Danmark 

Att undersöka vilken 

påverkan en permanent 

stomi har på en persons 

liv samt få insikt i deras 

behov av stomirelaterad 

utbildning 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

15 Fokusgrupp- 

intervjuer  

  

Induktiv 

innehållsanalys 

Deltagare upplevde begränsningar i 

dagliga aktiviteter relaterat till minskad 

kroppskontroll, försämrad självbild och 

praktisk hantering av stomin. För att 

inte riskera att någon utomstående såg 

stomin valde deltagare att själva berätta 

om den för att behålla kontrollen. 

Önskningar fanns att få utbildning av 

en person med stomi för att få så 

verklighetstrogen bild som möjligt.  

Hög 

Neuman et al.  

(2012)  

USA 

Att undersöka 

upplevelser att leva med 

en temporär stomi hos 

patienter med 

rektalcancer 

Kvalitativ  26 Semistrukturerade 

djupintervjuer 

influerade av 

Grounded Theory  

 

Innehållsanalys 

Deltagare hade varierande upplevelser 

av vilken påverkan deras stomi hade på 

sömnvanor, kroppsbild, sexualitet, 

fysisk aktivitet och sociala aktiviteter. 

Oro för läckage fanns men minskade 

med tiden.  

Hög 

Sinclair  

(2009)  

Kanada 

Att förstå unga vuxnas 

upplevelser av att leva 

med en permanent 

ileostomi 

Kvalitativ 

narrativ 

7 Ostrukturerade 

intervjuer 

  

Deduktiv 

innehållsanalys 

Deltagare upplevde en förändrad 

kroppsbild, rädsla över social 

interaktion samt positivitet över att 

vara av med sjukdomen. Stöd från 

närstående var av betydelse. Behov av 

ytterligare skriftlig information och 

utbildning fanns hos deltagarna.  

Hög 

Smith et al. 

(2017)  

Storbritannien 

Att undersöka 

upplevelser personer har 

av att leva med en 

ileostomi 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

21 Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA)  

Stomin påverkade deltagares sociala 

aktiviteter. Anpassning och acceptans 

upplevdes både positivt och negativt. 

Fler rapporterade en förändrad och 

försämrad kroppsbild till följd av 

stomin. Positiva upplevelser av att 

känna sig annorlunda uttrycktes.  

Hög  



 

 
 

 

Författare  

(Årtal)  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Thorpe et al. 

(2016) 

Storbritannien 

Att undersöka och förstå 

de upplevelser personer 

har av att leva med en ny 

stomi, med fokus på 

kroppslig förändring. 

Kvalitativ 

longitudinell 

fenomenologisk 

12 Ostrukturerade 

djupintervjuer 

  

Innehållsanalys 

Deltagare upplevde en ny kroppsbild 

med stomin, både genom förändrat 

kroppsfunktion och utseende. Tid var 

en betydande faktor för acceptans och 

anpassning.  

Hög 

Thorpe & 

McArthur  

(2017)  

Storbritannien 

Att undersöka personers 

upplevelser av att leva 

med en ny stomi samt hur 

de anpassar sig över tid 

Kvalitativ 

longitudinell 

fenomenologisk 

12 Ostrukturerade 

djupintervjuer 

 

Innehållsanalys 

Stomin påverkade deltagares sociala liv 

olika, relationer med andra personer 

ansågs betydande för anpassning. Att 

kontinuerligt utforma och uppnå 

individuella mål i det dagliga livet 

ansågs viktigt för graden av anpassning 

över tid.  

Hög 
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Figur 1. Översikt över kategorier och koder i analysprocessen
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Tabell 4. 
    

Fördelning av inkluderade artiklars innehåll 
    

Författare (årtal) En förändrad 

kropp 

Påverkan på 

sociala 

interaktioner 

Begränsningar 

i vardagslivet 

Anpassning 

till den nya 

situationen 

Andersson et al. (2010)  X X X X 

Cengiz & Bahar (2017) X X X X 

Danielsen et al. (2013) X X   X 

Feddern et al. (2015)  
  

X 
 

Honkala & Berterö (2009)  X X X X 

Hueso-Montoro et al. (2016)  X X 
 

X 

Kjaergaard Danielsen et al. (2013)  X X X   

Neuman et al. (2012)  X X X 
 

Sinclair (2009)  X X X X 

Smith et al. (2017)  X X X X 

Thorpe et al. (2016) X 
 

X X 

Thorpe & McArthur (2017)   X X X X 

X= artikelns innehåll redovisas under kategorin i 

resultatet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


