
    

Abstrakt 
I Sverige lever cirka 15000 personer med kolostomi. Att få en kolostomi innebär 
en kroppslig och psykisk förändring och kan helt förändra livssituationen. 
Orsaken kan vara cancer eller annan benign sjukdom. Problematik med 
placering av kolostomi kan ge komplikationer och information och stöd är av 
stor vikt till hur bra kolostomipatienterna anpassar sig till sin situation. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av att leva 
med kolostomi. Metoden som har använts är systematisk litteraturstudie och den 
omfattade 11 vetenskapliga artiklar från tre olika databaser.  
Resultatet från artiklarna utkristalliserades i tre olika kategorier med titlarna: Det 
sociala och aktiva livet, att leva med sin kolostomi, jämförelser mellan olika 
grupper. Dessa belyser hur det är att leva med en kolostomi utifrån olika faktorer 
och möjligheter. Resultatet visade även att psykiska och fysiska problem var 
vanliga såsom depression, ensamhet, problem med sexualitet samt problem i 
arbetslivet. Det visade även att det fanns vissa skillnader i livskvalitén mellan 
olika grupper av kolostomipatienter. I slutsatsen av resultatet framkom det att 
många patienter behöver mer stöd och hjälp med det psykiska efter en 
stomioperation för att kunna hantera sin stomi och på så vis underlätta 
acceptansen.  
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Bakgrund 

Ordet stomi kommer från grekiskans stoma och betyder mun. I medicinsk 

terminologi används ordet stomi i betydelsen artificiell öppning. Meningen med 

en stomi är att leda urin och/eller avföring ut ur kroppen (Black, 2003, s. 3)  

Att ha en kontinent tarmtömningsfunktion innebär att man kan tömma tarmen av 

egen vilja, när man själv anser det som lämpligt, och att gas, slem eller annan 

vätska hålls kvar i tarmen mellan tömningarna. Förutsättningen för detta är att 

rektum, anus och ringmuskeln fungerar som de ska, att trycket i analkanalen är 

högre än trycket i rektum samt att ringmuskeln aldrig är i vila. När någon av 

dessa komponenter inte fungerar kan det vara aktuellt med en stomi. 

Anledningen till kolostomi kan vara en operation där rektum och analkanal med 

omkringliggande ringmuskel avlägsnas, eller där dessa är sjukligt förändrade, 

har dålig funktion trots normalt utseende eller saknas från födseln. Det finns 

många olika typer av kolostomier till exempel enkelpipig stomi och dubbelpipig 

stomi. Öppningarna till stomierna görs under ett kirurgiskt ingrepp och kan 

mynna från olika delar av tarmen (Månsson & Sjödahl, 1998, s. 12, 14-17).  

 

I Sverige lever cirka 15 000 personer med kolostomi. Stomin mynnar i huvudsak 

på tre ställen från kolon: cekum, transversum och sigmoideum. De första två har 

ofta en avlastande verkan medan den sista, sigmoideostomi, oftast är permanent 

på grund av rektumamputation. Den vanligaste komplikation är stomibråck, 

vävnad runt stomihålet blir tunn och detta gör att tarm, oftast tunntarm, tränger 

ut och skapar bråck vilket ger smärtor och försvårar bandageringen. Det är svårt 

att reparera bråck vid intilliggande stomi vilket gör att det först måste flyttas för 

att bråcket ska kunna åtgärdas. En annan komplikation är stomiprolaps där tarm 

tränger ut genom stomin vilket är svårt att reponera. Tillståndet behandlas bäst 

genom att överskott av tarm opereras bort och att stomin flyttas (Holmström, 

1997, s. 339-340).  

 

Var själva stomihålet ska placeras bestäms av stomisjuksköterskan i samråd med 

patienten. Placering av stomier utgör en stor del av stomisjuksköterskans 

preoperativa uppgifter. Hur stomin placeras spelar en betydande roll i hur 

patienten rehabiliteras. Sätts den på fel ställe kan det leda till att patienten inte 
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ser den och inte kan sköta den ordentligt. Det kan bli svårt med tömning och 

rengöring vilket kan leda till läckage, bråck och prolaps. Innan man bestämmer 

placeringen av stomin undersöker man längd, kön, vikt och eventuella fysiska 

svårigheter. Patienten får besvara frågor angående livsstil, fysisk aktivitet, jobb 

för att försöka undvika komplikationer. Så sent som på 1980-talet ansåg man att 

patienten inte behövde vara med och bestämma över var stomin skulle placeras 

utan att det var ett rent kirurgiskt ingrepp. Ofta bestämdes detta under operation, 

när patienten låg i narkos (Black, 2003, s. 77, 78).  

 

För att kunna ge patienter god hjälp till att klara det dagliga livet krävs det att 

vårdaren har en bred förståelse av hur olika människor utformar sitt dagliga liv. 

Omvårdnadsrelationen kan vara självklar och den finns där utan att parterna 

funderar över den. Men ibland är den inte självklar och det kan vara i situationer 

där patient och vårdare inte har en relation eller där uppgiften är svår (Norberg et 

al., 2000, s. 58, 75).  

 

Det är naturligtvis viktigt att patienten informeras inför operation och det allra 

viktigaste med informationen är att det går att leva ett normalt liv med en stomi. 

Informationen påverkas givetvis om diagnosen är cancer eller en mindre 

allvarlig sjukdom. Det är viktigt att patienten känner att livet kan fortsätta som 

innan operation. Sexlivet efter nyinsättande av stomi kan vara jobbigt. Fysiskt 

finns det inga hinder för sexualliv men det kan vara svårt psykiskt för vissa att 

återuppta samlivet. Många patienter är deprimerade vid tiden runt operation och 

det är inget onaturligt. För en patient som varit svårt sjuk länge till exempel i 

ulcerös kolit kan stomins fördelar skugga det handikapp som stomin kan 

medföra. Stomin hjälper till att få tillbaka hälsan för dessa. För andra patienter, 

till exempel de som opereras på grund av cancer, kan det vara svårare att 

acceptera situationen, åtminstone så länge man inte vet om ingreppet har botat 

patienten. Den vanligaste orsaken till kolostomi är cancer i tjock- eller ändtarm 

(Månsson & Sjödahl, 1998, s. 12, 54-58). 

 

Livskvalitén, quality of life (QOL), är ett viktigt begrepp inom vården och i 

omvårdnadsarbetet. Upplevelsen av livskvalitén är av stor vikt både i grupp som 

för den enskilde. Sjuksköterskans arbete med att bedöma och upprätthålla hälsa 
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påverkar patienternas livskvalité. Begreppet QOL är omtvistat och uppfattningen 

om vilken betydelse QOL har skiljer sig mellan sociologer och hälsoforskare 

men det är fyra stora områden som omfattas av begreppet och det är; den fysiska 

hälsan, symtom och sidoeffekter, social funktion och psykisk status. För att mäta 

livskvalitén behövs information som kan fås med hjälp av olika instrument till 

exempel från ett frågeformulär. Kirurgiska ingrepp påverkar patienter både 

fysiskt och psykiskt och resulterar i en påverkad livskvalitet temporärt eller 

permanent. Dessutom finner stomipatienterna efter stor tarmkirurgi att de inte 

bara måste handskas med det kirurgiska traumat utan också att de måste 

handskas med en stomianordning för att sköta sina dagliga kroppsfunktioner. De 

måste ändra sina föreställningar om vad som är normalt. En stomisköterska har 

en nyckelroll för stomipatientens hantering av sin stomi och sjuksköterskan är 

den första kontakten för patienten och ger den kunskap och support patienten 

behöver för att klara av sin nya situation (Black, 2003, s. 19-20).  

 

En svensk studie av Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas och Hultén (2005) 

belyses patienters uppfattning av livskvalité utifrån fyra huvudfrågor: 

information, medverkan, attityder och behandling samt komplikationer. Två 

olika grupper av stomiopererade undersöktes, ileostomier och kolostomier. 

Majoriteten av kolostomipatienter anser att information före och efter en 

stomioperation har stor betydelse. De flesta är nöjda med omvårdnaden i stort 

men anser att den varit bristfällig på vissa punkter. Nästan hälften, 45 procent av 

kolostomipatienterna var missnöjda med informationen om vilken doktor som 

var ansvarig. Samtidigt var det bara 15 procent som inte visste vilken som var 

deras stomisköterska. Många är också missnöjda med informationen angående 

själva operationen och resultatet av den. Att medverka i sin egen vård anses 

också som svårt enligt patienterna då det inte ges några alternativ till grad av 

medverkan. Om patienten får någon komplikation efter sin kolostomi påverkas 

uppfattningen av livskvalitén. Patienter utan komplikationer var mer missnöjda 

med informationen angående kirurgin kring stomin än de med komplikationer. 

Bägge grupperna ansåg att det inte var av vikt att stomisjuksköterskan frågade 

om hemsituationen eller humör, dock var det en aning viktigare för 

kolostomipatienterna då ileostomipatienterna oftast är yngre och friskare överlag 

än de andra. De flesta var nöjda med behandlingen de fått av den stomiansvariga 
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sjuksköterskan. De ansåg att de mötts med respekt och fått svar på sina frågor på 

ett bra sätt.  

 

Att lägga upp en stomi innebär för de allra flesta en stor kroppslig förändring. 

Det finns sociala tabun mot avföring och annan kroppslig utsöndring och många 

upplever att stomin innebär ett brott mot dessa. Exkretion och 

exkretionshandlingar är strikt kontrollerade i alla kulturer och i den 

västerländska kulturen finns det starka obehagsuppfattningar angående 

okontrollerat släppande av urin och avföring. Uppfattningen om ens egen kropp 

utvecklas från födseln och framåt och påverkas av olika faktorer rörande 

kroppens dynamik och funktion. Många faktorer påverkar patientens förmåga att 

anpassa sig till en förändrad kroppsbild och dessa är relevanta både för patienten 

liksom dennes familj. Dessa faktorer är bland annat sjukdomsprocessen, 

diagnosen, behandlingen samt omvårdnaden på sjukhuset och efter 

utskrivningen. Många är rädda att omgivningen ska reagera negativt på stomin. 

Framför allt när det gäller det sexuella livet har många farhågor att man ska bli 

avvisad. Förändringen i utseendet är också något som många upplever mycket 

störande. En del upplever dock förändringen som en stomi innebär som något 

positivt. Kolitpatienter kan till exempel uppleva att stomin innebär en ny frihet 

när dom inte behöver söka toaletter hastigt. Tvärtemot kan andra uppleva en 

ökad osäkerhet om dom inte litar på bandageringen eller dylikt. Dessa 

sistnämnda patienter blir dock allt färre då stomisjuksköterskor och ökad 

förståelse för vikten av patientutbildning gjort att stomierna fungerar mer 

komplikationsfritt än tidigare. Efter operation är det, på grund av dessa 

skillnader i patienters livssituation och kroppsuppfattning, viktigt att identifiera 

de faktorer som kan komma att besvära patienten och därefter individanpassa 

information och stomiutbildning för att få bästa möjliga omvårdnad för 

patienten. Men i alla omständigheter är den förändrade kroppsbilden en viktig 

faktor (Black, 2003, s. 3-8).  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienternas upplevelser av 

kolostomi.  

 

Metod 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie 

innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom 

det valda ämnet/området. Den bör fokusera på aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 29-30).  

Artiklar söktes systematiskt i databaser och en manuell sökning genomfördes 

från referenslistor. Kontakt skapades även med stomisjuksköterskan, Sundsvalls 

sjukhus, för råd och tips.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna till denna studie skulle behandla kolostomi ur ett patientperspektiv. 

De skulle vara skrivna på engelska och studera vuxna över 18 år. Studierna 

skulle vara publicerade under de senaste 10 åren samt vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som bedömdes ha låg vetenskaplig kvalité och som behandlade barn 

under 18 år. Även reviewartiklar exkluderas.   

 

Litteratursökning 

Artiklarna söktes i tre olika databaser; Pubmed, Cinahl och Psycinfo. Sökord 

som användes var MeSHtermerna Colostomy och quality of life i olika 

kombinationer med fritextsökning; coping, daily life, experience, patient och 

support. Dessa ord i olika kombinationer och dess träffar visas i tabell 1 nedan. I 

relevanta artiklar granskades även referenslistor vilket innebar att en manuell 

sökning genomfördes efter ytterligare relevant litteratur. Under denna sökmetod 

kom dock inga artiklar med då det allra flesta var publicerade under 1980-90 tal. 

En artikel hittades via en länk på Google Scholar när en av de andra artiklarna 

skulle sökas i fulltext. Denna söktes då på titel i Pubmed och hittades där. Under 
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alla sökningar användes begränsningar. Dessa begränsningar var att artiklarna 

måste behandla vuxna över 18 år, vara skrivna på engelska och vara publicerade 

under de senaste 10 åren (1998-2008). 

 

Tabell 1 Sökord och dess träffar i olika databaser den 28 januari 2008. Fet stil 

markerar där artiklar hittats och plockats ut för vidare granskning. 

Sökord Pubmed Cinahl Psycinfo Utvalda 

 

Colostomy 977 149 33 1 från Cinahl 

Colostomy AND 

coping  

21 3 13 2 från Pubmed 

1 från Cinahl 

Colostomy AND 

daily life 

20 5 1 1 från Pubmed 

Colostomy AND 

experience 

132 13 15  

Colostomy AND 

patient 

465 73 5  

Colostomy AND 

Quality Of Life 

115 22 3 2 från Pubmed 

1 från Cinahl 

Colostomy AND 

support 

131 13 2 1 från Psycinfo 

Colostomy AND 

patient AND 

experience 

70 8 11 1 från Pubmed 

Colostomy AND 

patient AND support 

65 10 13 

 

1 från Cinahl 

Colostomy AND 

patient AND 

experience 

AND support 

10 0 7  

Manuell sökning    1 från Pubmed 

Totalt:    12 st 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          7 

Klassificering och värdering 

Klassificeringen av artiklarna genomfördes enligt SBU (1999, s. 14-16) som 

delar in klassificeringen i fyra grupper: RCT, CCT och DS och K, där den 

sistnämnda gäller kvalitativa artiklar. 

• RCT - randomiserad kontrollerad studie där deltagarna i studien 

slumpvis har fördelats till antingen en kontrollgrupp eller en eller flera 

experimentgrupper. Resultatet jämförs grupperna emellan.  

• CCT – kontrollerad klinisk studie är en studie där man jämför en 

kontrollgrupp med en befintlig eller tidigare experimentgrupp.  

• DS – deskriptiv studie som beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en speciell grupp. Kontrollgrupp saknas.  

• K – kvalitativ studie är när insamlat data t.ex. i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med 

syfte att få fördjupad förståelse för upplevelser och erfarenheter hos 

individer. 

 

Artiklarna kvalitetsbestämdes till Låg (III) Medel (II) och Hög (I) enligt SBU nr 

3 (1999). Se bilaga 1, tabell 2 a och b. Författaren granskade de utvalda 

artiklarna med stöd av artikelgranskningsmall. Se bilaga 2. 

 

Bearbetning 

Bearbetningen av artiklarna skedde i tre faser enligt SBU/SSF (1999, s. 15-16)  

 

Fas 1. I denna fas lästes ca 300 titlar och abstrakts med målet att hitta artiklar 

som var aktuella mot det valda syftet till studien och de valda inklusions- och 

exklusionskriterierna. En manuell sökning gjordes via länk på Google Scholar 

när en av de utvalda artiklarna söktes i fulltext. 11 artiklar från databaserna och 

en artikel genom manuell sökning som överensstämde med syftet och 

inklusionskriterierna valdes ut för vidare granskning. Efter denna fas återstod 12 

artiklar.   

 

Fas 2. De 12 utvalda artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger och 

granskades av författaren med hjälp av granskningsmall (se bilaga 2).  
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Fas 3. I denna fas kvalitetsbedömdes artiklarna utifrån SBU (1999)s tregradiga 

skala till hög, medel eller låg kvalité. Sju bedömdes hålla hög kvalité och fyra 

bedömdes vara av medelhög kvalité. En artikel bedömdes ha låg kvalité och 

exkluderades därför från studien. Samtliga 11 inkluderade artiklar presenteras i 

en översiktstabell, se bilaga 3 och det sammanställda resultatet från de 

inkluderade artiklarna kan läsas i löpande text under rubriken resultat. Den 

exkluderade artikeln presenteras i en egen översiktstabell, se bilaga 4. 

 

Analys 

Artiklarna i denna litteraturstudie analyserades med hjälp av innehållsanalys.  

Efter att samtliga artiklar lästs och granskats påbörjades en kategorisering där 

artiklar med liknande resultat samlades ihop i olika högar. Tre grupper formades 

och dessa utvecklades till kategorier: Det sociala och aktiva livet, Att leva med 

sin kolostomi och Jämförelser av livskvalité mellan olika grupper. Artiklarna 

sorterades därför upp i tre grupper. Några av artiklarna kommer åter i två av 

kategorierna.                                                                                                                                                                                    

 

Etisk granskning 

Innan arbetet med litteraturstudien påbörjas bör etiska överväganden göras 

beträffande urval och presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som 

fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts, att 

redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt arkivera dessa i 10 år. 

God etik är en viktig aspekt i all forskning och intresset för att hitta ny kunskap 

ska alltid vägas mot kravet att skydda de som deltar i studien. Forskaren ska vara 

noggrann i sina slutsatser samt visa en välgrundad redovisning av resultaten 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 73, 74, 140). Då detta är en litteraturstudie 

krävs inget godkännande av etisk kommitté, men forskaren har i alla artiklar 

tittat efter etiskt godkännande eller etiska resonemang. Där dessa inte har hittats 

har metod, resultat och diskussion granskats för att se om eventuellt etiskt 

resonemang finns trots att det inte har påvisats. Det har tagits i beaktande att en 

del av studierna saknar etiska resonemang, men då har vikt lagts vid studiens 

frivillighet till att delta samt till hur välinformerade deltagarna var till studiens 

huvudsyfte och förfarande.  
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Resultat 

Det sociala och aktiva livet 

I resultatet nedan redovisas tre av elva artiklar, de två första är kvalitativa av hög 

kvalité och kommer från Sverige och den sista är deskriptiv av medelhög kvalité 

och är gjord i Storbritannien.  

 

I en kvalitativ studie av Persson och Hellström (2002) beskrivs upplevelserna av 

att leva med en stomi 6-12 veckor efter operation. I resultatet av studien 

framkom det att alla medverkande tyckte att de var mindre attraktiva och kände 

sig osäkra i hur det sexuella livet skulle fungera. En del kände sig inte starka nog 

efter operationen och en del hade ingen lust. De flesta upplevde problem med 

det sociala livet och kände rädsla över till hur många och vilka de skulle berätta 

det för. En del beskrev det som att många pratade bakom ryggen på dem. För 

vissa innebar det att personen isolerade sig mer och minimerade den sociala 

kontakten. Trots detta tyckte ingen att det kändes jobbigt att berätta för sina allra 

närmaste vänner om stomin.  

Att vistas ute på offentliga anläggningar där man var tvungna att duscha och 

byta om tillsammans med andra var mycket svårt och för somliga i gruppen hade 

simning varit en återkommande aktivitet innan operation, men nu efteråt hade de 

slutat helt på grund av oron över vad andra skulle tycka. Det beskrevs som 

omöjligt att utöva. 

 

Carlsson, Berglund och Nordgren (2001) beskriver i sin kvalitativa studie 

problem i olika situationer som påverkar det sociala livet. Alla deltagarna i 

studien uttryckte en längtan efter att få prata med någon som var insatt i 

situationen för att kunna diskutera till exempel problem i familjen, frågor om sex 

och kroppsuppfattning. Alla hade nära vänner och familj som gav stöd och hjälp. 

En person med kolostomi var tvungen att sluta sitt jobb på grund av sin stomi 

och detta var för honom den allra värsta effekten med att vara sjuk. Bara en 

person hade möjlighet att fortsätta med sina fysiska aktiviteter efter 

stomioperationen, resten hade slutat med fysisk aktivitet och ersatt den med mer 

stillsamma aktiviteter. Samtliga deltagare var med i någon form av 

stomiförening och fyra av sex tyckte att detta gav stöd och var givande. Att resa 
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hade för många blivit ett stort problem och tre hade helt slutat att åka utomlands, 

trots att alla tyckte att det var vore roligt att kunna. Femtio procent av 

personerna i studien tyckte att sexlivet påverkades mycket och ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med styrka eller sexlust till detta.  

 

Nugent, Daniels, Stewart, Patankar och Johnson (1999) tar i sin deskriptiva 

studie fram problem upplevda och beskrivna av stomipatienter. Många upplever 

problem med deras jobb eller att hitta jobb och en femtedel anser att deras 

jobbsituation helt och hållet har förändrats. Det framkom också i studien att lika 

många, en femtedel, tyckte att deras resvanor förändrats drastiskt. Frågor 

angående den sexuella aktiviteten var obesvarade av cirka 50 procent av 

kolostomigruppen och av dem som svarat tyckte många att de hade problem med 

sitt sexliv. Där angavs impotens som en stor problemfaktor, varav några hade 

haft samma problem även innan stomiuppläggningen. 

 

Att leva med sin kolostomi 

Under detta avsnitt kommer sju av artiklarna att redovisas. De två första är 

kvalitativa, den tredje deskriptiv, den fjärde är kvalitativ och de tre sista är 

deskriptiva. Av dessa anses de sex första hålla hög kvalité och den sista en 

medelhög kvalité. Två av artiklarna är från Sverige och två är från 

Storbritannien och de övriga kommer från Australien, Japan och Kina. 

 

Annels (2006) belyser i sin kvalitativa studie patienters upplevelser av att leva 

med kolostomi och samtidigt lida av flatulensinkontinens. Några av personerna 

upplevde att de var isolerade, några hade psykiska besvär och led av depression 

och åt medicin mott detta och gick i terapisamtal. Ett ord som var återkommande 

i allas berättelser var ”normal” och känslan av att inte vara normal.  

 

I en tidigare beskriven studie av Persson och Hellström (2002) framkommer 

känslan av att vara annorlunda och att känna äckel över sin egen kropp. En del 

skämdes över det nya utseendet och kände sig rädd inför nakenhet. Att få en 

stomi innebär en emotionell chock, speciellt första gången den opererade ska få 

se sin stomi. En av personerna i studien tyckte inte att den information hon hade 

fått innan operationen kunde förmildra den emotionella chock som det innebar 
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att få se sin nya kropp. En stor rädsla finns i den dagliga skötseln av stomin och 

många känner sig rädda över att behöva handskas med stomin på egen hand. 

Rädsla över att lukta och att det ska synas utanpå kläderna och att andra ska 

märka att stomin finns var stor. Vid byte av påse på offentliga toaletter var 

rädslan stor över att det skulle lukta utanför och att andra skulle känna lukten. 

 

 I studien av Carlsson et al. (2001) framkommer även problem med hanteringen 

av stomin. Alla fick lägga extra tid på hudvårdsskötsel för att slippa irritation 

kring stomin, nästan alla var tvungna att använda speciella stomiomläggningsset 

för att omläggningen skulle bli extra säker och bra. Kolostomipatienterna 

upplevde stora problem med läckage och försökte undvika detta genom att låta 

bli att äta under dagen om de visste att de skulle ut på någon aktivitet senare på 

kvällen. Rädslan för lukt var uttalad. Trötthet och utmattning drabbade 

sjuttiofem procent av de medverkande i studien och krävde mer vila och sömn. 

Detta gjorde att familjeliv, sociala sammanhang och aktiviteter blev lidande. 

Alla i studien upplevde att den information och stöd de fått angående den 

medicinska delen var mycket tillfredsställande och uppskattade den 

kontinuerliga kontakten de hade med stomisjuksköterskan.  

 

Ito och Kazuma (2005) lyfter i sin deskriptiva studie fram faktorer som påverkar 

känslan av stabilitet i det dagliga livet för kolostomipatienter och hur dessa 

hänger samman. Ur resultatet framkom att återhämtning efter operation, 

förmågan till fysisk aktivitet och acceptans till sin stomi påverkade hur bra 

patienten skattade sitt liv till. Hur bra personen återhämtat sig och hur bra den 

fysiska aktiviteten är beror av hur lång tid det gått sedan operationen, acceptans, 

stöd från vänner, den nuvarande hälsan och ålder. Stöd från vänner och 

anhöriga, stöd från sjuksköterska och kontinuitet i vården påverkar i stor grad till 

hur patienten tycker att det dagliga livet fungerar.  

Wu, Chau och Twinn (2007) undersökte i sin deskriptiva studie sambandet 

mellan gott självförtroende/självtillit och livskvalité hos stomipatienter i Hong 

Kong. Äldre patienter hade lägre självförtroende än vad de yngre hade, men trots 

detta hade de flesta gott självförtroende när det gällde omläggning och skötsel av 

stomin. Män tenderade att få högre poäng än kvinnor på 

undersökningsformuläret vilket tyder på att män har bättre självförtroende än 
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kvinnor när det gäller sin stomi. Sexlivet hade blivit sämre för många efter 

stomiuppläggningen och många saknade helt självförtroende kring detta och 

kände sig otillräckliga. Självförtroendet hade också blivit sämre i sociala 

sammanhang och under andra fysiska aktiviteter. Ur studien framkom även att 

personer med högre utbildning tycktes ha bättre självförtroende och på så vis 

bättre livskvalité än dem som saknade utbildning. Det fanns signifikanta 

skillnader mellan hög inkomst och gott självförtroende i sociala sammanhang i 

undersökningsgruppen.  

 

I en liknande deskriptiv studie av Simmons, Smith, Bobb och Liles (2007) 

undersöktes vilka faktorer som påverkar hur bra patientens förmåga till att 

anpassa sig till sin nya livssituation är. Även i denna studie framkom att kön, 

männen i detta fall, tycktes ha betydelse för hur bra personen kunde anpassa sig 

till sin stomi, trots att det inte fanns någon statistisk signifikans mellan de både. 

Andra faktorer som påverkade var stomiplacering, förmågan att hantera stomin, 

acceptans och problem i interaktionen med andra människor. Personer som 

kunde hantera sin stomi effektivt och som fann sociala sammanhang som lite 

eller inte alls stressande hade bättre förmåga till anpassning sex månader efter 

operationen än dem som inte hade samma förutsättningar. 

 

I en tidigare redovisad studie av Nugent et al. framkommer det att kolostomi kan 

innebära stora förändringar i det dagliga livet och att det kan vara svårt att 

acceptera stomin. En femtedel av personerna i studien ville ta bort sin kolostomi. 

Även om de allra flesta i stort var nöjd med utrustningen, innebar det för många 

problem att hantera stomin. En del hade sår och irritation i och runt stomin och 

hälften av alla kolostomibärare hade svårt att hålla påsen på plats vilket ibland 

resulterade i läckage. En del kände av lukt från stomin, fyra stycken upplevde att 

det luktade hela tiden. Knappt en femtedel av kolostomipatienterna var med i 

någon form av förening för stomiopererade, detta trots att alla som var med i 

studien visste att det fanns (Nugent et al., 1999).  
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Jämförelser av livskvalité mellan olika grupper 

Under denna resultatdel kommer fyra av elva artiklar att redovisas, varav den 

första anses vara av hög kvalité och de tre andra av medelhög kvalité. De två 

första artiklarna kommer från USA, den tredje från Österrike och den fjärde är 

från Japan. 

 

I en deskriptiv studie av Krouse, Grant, Ferrell, Dean, Nelson och Chu (2006) 

jämförs livskvalitén hos patienter med kolostomi som har cancer och som inte 

har cancer. Den vanligaste orsaken till kolostomi hos cancergruppen var 

kolorektal cancer och hos den andra gruppen var den vanligaste orsaken IBD 

(inflammatory bowel disease). I studien uppgav bägge grupperna problem med 

sexlivet och var mindre aktiva efter operation än före. Andra likheter var 

problem med stöd från andra, problem med kläder och mat. Nästan lika stora 

delar ur bägge grupperna var deprimerade och en liten del hade övervägt 

självmord. Generellt sätt hade patienter med cancer högre livskvalité än 

patienterna utan cancer. Den fysiska livskvalitén var bättre för cancerpatienterna 

och patienterna utan cancer rapporterade mer problem med trötthet, styrka och 

sömn. Bara under en del i livskvalitén hade cancerpatienterna sämre än de 

övriga och det var huruvida kolostomin hade positivt förändrat deras liv.  

 

Smith, Sheriff, Damschroder, Loewenstein och Ubel (2006) beskriver i sin 

deskriptiva studie skillnader i skattning av livskvalité hos personer med 

kolostomi och hos personer som haft kolostomi men som fått tillbaka sin 

normala tarmfunktion. Efter detta har teamet även undersökt en allmänhet som 

skattade hur de trodde att det skulle vara att leva med kolostomi. 

I studien framkommer det att kolostomibärare skattar livskvalitén bättre än vad 

före detta kolostomibärare kom ihåg det som. I studien skulle de olika 

undersökningsgrupperna skatta hur många månader mellan 0-119 de var beredda 

att byta ut av sina liv mot att slippa leva med en kolostomi och resultaten visade 

att före detta kolostomipatienter och allmänheten var beredda att byta ut fler 

månader av sitt liv bara att få slippa kolostomi än vad de patienter som har en 

kolostomi var villiga att göra.  
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Holzer et al. (2005) har i sin deskriptiva studie tittat på eventuella skillnader i 

livskvalité hos personer med kolostomi orsakad av cancer beroende av 

geografiska skillnader och utbildningsnivå. I studien undersöktes livskvalitén, 

utbildningsnivå, ålder, kön, etnisk bakgrund och geografisk tillhörighet. Enligt 

studien har personer levande i norra Europa högre livskvalité än övriga Europa 

och Asien. Till exempel skattas det generella hälsotillståndet till en fyra, där fem 

är enastående på en skala mellan ett och fem, av personer boende i norra Europa. 

De övriga skattar det till en trea. Den enda signifikanta skillnaden för varje 

undersökt enhet av livskvalité var geografisk tillhörighet, medan ålder, kön och 

utbildningsnivå verkade sakna signifikans. 

 

I en deskriptiv studie av Ito, Tanaka och Kazuma (2005) jämförs livskvalitén 

hos personer med kolostomi och personer utan kolostomi. Äldre patienter (äldre 

än 70 år) hade lägre skattning av livskvalitén än vad yngre hade. Det fanns ingen 

tydlig skillnad mellan de bägge grupperna när det gällde fysisk funktion, 

kroppslig smärta, generellt hälsostatus, vitalitet, emotionell fördel, eller mental 

hälsa. Signifikanta skillnader fanns mellan grupperna när det gällde den fysiska 

aktiviteten och den sociala funktionen. Patienter med kolostomi hade mer 

svårigheter i att utöva fysisk aktivitet och interagera med andra människor än 

vad personer utan kolostomi hade. 

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Vid sökningen av artiklar till denna studie har författaren använt sig av två 

MeSHtermer kombinerade med ett antal olika fritextsökningar. Detta har gjorts 

för att hitta relevant litteratur till det valda syftet. MeSHtermer kanske är att 

föredra vid sökning i databaser men då detta inte var möjligt blev fritextsökning 

nödvändigt. Sökresultatet har varit litet och fler träffar hade varit att föredra. Då 

detta område verkar vara outforskat på många sätt efterfrågas mer forskning. 

Artiklar som behandlade kolostomi enbart var svåra att finna och de flesta 

behandlar stomier i stort, vilket gjorde det svårt att hitta tillräckligt med material. 
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Flera av artiklarna dök upp igen i andra sökkombinationer och detta visar 

återigen brist på forskning. 

 

Svagheterna i arbetet är enligt författaren storleken på sökträffar och i valet att 

skriva själv. Svagheten i att skriva själv ligger i brist på diskussion under 

arbetets gång samt att sakna någon att jämföra bedömning av artikelkvalité med. 

Bristande kunskaper i det vetenskapliga engelska språket kan också ses som en 

svaghet, samt författarens bristande kunskap om kvalitetsbedömning och 

klassificering av vetenskapliga artiklar. Under bearbetningen, fas 1, kan inget 

exakt antal av lästa titlar och abstrakt anges, detta på grund av ett allt för slarvigt 

tillvägagångssätt i början av studien med otillräckliga anteckningar. Detta ses 

som en svaghet. 

 

Styrkan i studien är kvalitén på de utvalda artiklarna. Alla kvalitativa artiklar 

anser författaren hålla mycket hög kvalité och det är just i dessa som de mest 

relevanta resultaten kommer fram. Det är även i dessa artiklar forskaren kommit 

in på djupet av svårigheterna med att leva med kolostomi, vilket också gör det 

mer intressant att läsa.   

 

Resultatdiskussion  

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

med kolostomi. I studien inkluderades 11 artiklar som enligt författaren 

motsvarar syftet med studien. Resultatet utkristalliserades i tre kategorier. 

 

Den första kategorin var det sociala och aktiva livet. I samtliga artiklar där tas 

svårigheter och problem med sexuallivet upp. När man läser artiklar om 

upplevelser av kolostomi hittar man nästan i alla svårigheter i att 

återuppta/upprätthålla ett sexliv, vilket måste vara otroligt frustrerande och svårt 

för patienterna. Persson och Hellström (2002) skriver att alla personer i deras 

studie tyckte att de blivit mindre attraktiva efter operationen och en kvinna hade 

köpt en lång blus för att dölja sin stomi för att känna sig mer attraktiv men tyckte 

ändå att sex inte var detsamma längre.  

I en litteraturstudie av Brown och Randle (2003) belyses sexualiteten och 

sexuella problem hos stomipatienter. Av analyserad litteratur stärks uttalade 
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bekymmer med sexfrågor och personer som känner sig mindre attraktiva från 

flera utförda studier. Ur studien framkommer dock att partners till personerna 

inte tyckte att attraktiviteten hade minskat sedan operationen. Sexualitet och 

kroppsuppfattning/kroppsbild har starka samband och en negativt förändrad 

kroppsbild påverkar sexlusten. 

Persson och Hellström (2002) säger i sin studie att när den första chocken har 

lagt sig kan patienten fokusera på att vänja sig med sin nya kropp och situation, 

och väl hemma kan stomin mer komfortabelt utforskas framför spegeln.  

 

Det är helt förståeligt att det är en mycket svår situation att hamna i när en 

person genomgått en stomioperation och det är av allra största vikt att bejaka 

varje enskild individs tankar och funderingar angående den förändrade kroppen. 

Att prata om sexualitet, dess tankar och funderingar kan kännas svårt speciellt 

när det idag ska hinnas med så många patienter på så kort tid som möjligt. Det 

krävs att patienten känner förtroende för den sjuksköterska/läkare som patienten 

träffar för att våga ta upp ämnet. Lika viktigt är det att sjuksköterskan eller 

läkaren vågar fråga om det. Kanske skulle en sexolog eller liknande finnas till 

hands efter stomioperationer för att på ett mer naturligt sätt prata om 

sexualitetsfrågor, både med patienten och eventuella partners. Författaren vet 

inte i hur stor utsträckning detta tas upp inom den svenska vården men de två 

svenska artiklarna i arbetet visar att patienterna i dessa studier har bekymmer 

med samlivet, och många tankar och funderingar kring detta. 

Black (2003) tar i sin bok om stomivård upp vikten av att identifiera faktorer 

som kommer att påverka patienten i dennes nya livssituation, däri ligger även 

sexualitet och samlevnadsfrågor. Efter en stomioperation förändras kroppsbilden 

och livssituationen drastiskt och det är därför mycket viktigt att identifiera de 

faktorer som kan komma att besvära patienten och därefter individanpassa 

information och stomiutbildning för att få bästa möjliga omvårdnad för 

patienten. Den förändrade kroppsbilden utgör en viktig faktor (Black, 2003, s. 3-

8).  

 

Andra problem som belyses under det sociala och aktiva livet är problem med 

jobbsituationen och förhinder till att kunna jobba heltid som tidigare. För en del 

människor betyder jobbet väldigt mycket, det kan vara nyckeln till det sociala 
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livet och många som lägger ner mycket tid på jobbet har lite tid över för annat så 

det är jobb och familj som utgör den stora sociala sektorn. Man kan tänka sig hur 

livet kan bli för en sådan person där jobbet tidigare har spelat sådan stor social 

roll när denne inte längre kan utöva sitt jobb 100 procent. Det sociala livet 

minimeras och detta leder till en mer isolerad tillvaro. Ensamhet och depression 

är ganska utbrett bland stomipatienter och detta visar de flesta av artiklarna i 

denna litteraturstudie.  

 

Äldre personer med som är stomiopererade verkar lida mindre av depression än 

vad de yngre tycks göra (Holzer et al., 2005).  

Detta kan kanske bero på att äldre personer inom denna grupp inte tycker att 

stomin känns lika jobbig som för en yngre person som kanske inte har träffat sin 

livspartner ännu eller hunnit skaffa familj. Författaren anser att kroppen och 

kroppsidealet ser annorlunda ut för en yngre person jämfört med en äldre och 

kanske gör detta det svårare för en yngre person att acceptera det nya utseendet. 

En annan orsak till varför äldre inte är deprimerade i lika stor utsträckning som 

yngre i denna studie kan vara livserfarenheten.  

 

I den andra kategorin lyfts livskvalitén fram och faktorer som påverkar det 

dagliga livet för kolostomipatienter. Under denna resultatdel säger Wu et al. 

(2007) och Simmons et al. (2007) att män tenderar till att skatta sin livskvalité 

högre än kvinnor och på så vis kunna acceptera och hantera sin stomi bättre än 

vad kvinnor gör.  

Detta är en intresseväckande del och mer forskning om det vore mycket 

intressant att se hur vida detta stämmer eller ej och om det finns, i så fall se i hur 

stor utsträckning det skiljer mellan könen. Författarens åsikt är att kvinnor i 

många länder fortfarande lever underställd mannen ur ett 

jämställdhetsperspektiv och att detta säkert kan ha en orsak till varför dessa två 

studier indikerar på att männen skattar sin livskvalité högre än kvinnorna. 

 

Många av studierna lyfter fram problem med lukt, läckage och irritation i huden 

kring stomin. I Persson och Hellström (2002) klagade alla personer i studien 

över att det kliade under plåstret och en del klagade över irritation i huden och 

smärta kring såret. I Carlsson, Berglund och Nordgren (2001) framkommer det 
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att alla i studien måste lägga ner extra mycket tid på att ta hand om sin hud kring 

stomin för att undkomma irritation och sår. Alla personer var rädda för att det 

skulle läcka, speciellt på natten, detta trots att bara ett fåtal hade varit med om 

det. Kolostomipatienterna var i mycket större utsträckning än vad 

ileostomipatienterna oroliga över lukt från stomin.  

Detta tror författaren innebär en stor stress för kolostomipatienterna och 

självklart också en stor orsak till social isolering. För att komma till bukt med 

några av problemen kanske samtal skulle kunna vara av godo, att få träffa andra 

i samma situation och byta erfarenheter med varandra. Det skulle också behövas 

mer forskning på omläggningsmaterial och påsar, även om detta hela tiden 

utvecklas. 

En annan studie som lyfter fram dessa problem är Annels (2006). Hennes lite 

udda sätt att skriva resultatet på beskriver verkligen det jobbiga med 

gasbildning, fulla påsar och läckage. I hennes berättelse får man följa en kvinna 

under några månader och se hennes liv utifrån att leva med stomi. Kvinnan blir 

stoppad på en supermarket av vakter för att hennes tröja putar onaturligt ut och 

detta beror på att gas har bildats och läckt ut i påsen, men vakterna tror att hon 

har snattat. Hon finner detta otroligt pinsamt och förnedrande. 

 

I den tredje och sista kategorin placerades artiklar som gjort jämförelser mellan 

olika stomigrupper och mot allmänheten.  

Kolostomipatienter med cancer tycks känna högre livskvalité än 

kolostomipatienter utan cancer trots att problem och tankar kring stomin är 

detsamma. Den fysiska och sociala/sexuella livskvalitén skattas högre av 

cancerpatienterna än dem utan cancer (Krouse et al. 2006). Skillnaderna mellan 

dessa grupper kan tyckas lite förvånande eftersom en cancerdiagnos för många 

är dyster. Att cancerpatienter tycker att det är lättare att acceptera och leva med 

sin kolostomi kan bero på att de redan har en svår diagnos och livssituation att 

handskas med än de utan. En stomioperation för dessa patienter är ju oftast 

botande, man tar bort det sjuka och ersätter det med en stomi. En annan orsak 

kan vara att cancerpatienterna oftast är äldre än de övriga stomibärarna och 

ålderskillnader har belysts tidigare i diskussionen. I en annan studie av Smith et 

al. (2006) jämförs före detta kolostomipatienters och nuvarande 

kolostomipatienters livskvalité. I denna studie klassar före detta 
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kolostomipatienter sin livskvalité lägre än aktuella stomibärare. I studien 

framgår det att den största orsaken till kolostomi var IBD för före detta 

stomibärare och cancer som den största orsaken till nuvarande. I detta fall 

kanske också cancer spelar in och att därför nuvarande skattar sin livskvalité 

högre. En annan orsak kan vara att före detta patienter visste att deras stomi så 

småningom skulle tas bort och att de därför inte accepterade att leva med den.  

 

I annan jämförelse som Holzer et al. (2005) tittade på framkom att 

kolostomipatienter boende i norra delar av Europa skattade sin livskvalité högre 

än vad personer i södra delar av Europa gjorde. Sämsta skattningen av 

livskvalitén kom från muslimska regioner och författaren till studien diskuterar 

hur mycket religiös tillhörighet verkligen påverkar livskvalitén. 

 

Att geografisk tillhörighet skulle göra någon skillnad på livskvalitén för 

kolostomipatienter anser författaren vara föga troligt, åtminstone krävs mer 

bevis än bara en artikel för att visa detta. Speciellt då denna sistnämnda artikel 

har en liten undersökningsgrupp på 257 personer sammantaget från 13 

institutioner från 11 olika länder. En annan orsak till varför resultatet ur denna 

artikel blev som det blev kan vara att personerna i studien hade cancer som 

bakomliggande orsak till stomin och att cancervården kanske skiljer sig mellan 

de deltagande länderna. Mer forskning kring detta vore dock intressant, även att 

titta på om det finns skillnader i skattning av livskvalitén hos olika 

religionstillhörigheter. 
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Slutsats 

Många personer med gastrointestinala sjukdomar kommer någon gång under sin 

sjukdomshistoria att få leva med kolostomi, antingen permanent eller under en 

kortare period. Studier av patientens upplevelse av sin kolostomi kan bidra till 

att utveckla vilket stöd som på bästa sätt kan ges för att förbättra livskvalitén hos 

dessa. Resultatet i denna litteraturstudie visar att flera personer med kolostomi 

har problem med det sociala livet och att flera känner sig ensamma och saknar 

någon att prata med. Vidare visar resultatet problem med samliv, arbetsliv, 

problem med att hantera sin stomi och att acceptera den. Skillnader kan ses 

mellan till exempel geografisk tillhörighet och kön. Många känner också 

osäkerhet inför sin egen kropp och vad andra ska tycka om den. Av resultatet 

framkommer att många är nöjda med den medicinska information de fått i 

anslutning till sin operation.  

Att lära sig att leva med sin stomi kräver stöd och hjälp både från professionella 

och anhöriga. Att tolka av resultatet behövs mer forskning kring patienters 

upplevelser av att leva med kolostomi, samt fler infallsvinklar eller mer 

detaljinriktad forskning. Författaren anser att mer psykologiskt stöd behövs för 

samtliga stomiopererade oavsett bakomliggande orsak, och att alla bekymmer 

och tankar ska få komma upp.  
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Bilaga 1. 

 

 

 

Tabell 2a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 

                  kvantitativ metod.  

 I= Hög kvalitet II= 
Medel 

III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenter- 
studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och 
metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. 
 

 
 

- 

Randomiserad studie med för få 
patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, tveksamma  
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och  
analyserat med adekvata 
statistiska metoder (t ex multi- 
variatanalys, fall- kontroll 
metodik, 
etc). Lång uppföljning. 

 
 

- 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

 
Kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt SBU-rapport nr.3, 1999. 

 

 

Tabell 2b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier 

                 med kvalitativ metod. 
 I= Hög kvalitet II= 

Medel 
III= Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

 
 

- 

Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven datainsam- 
ling och analysmetod. 
Vagt beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar kommunicerbar- 
het och replikerbarhet. 

 
Kvalitetskriterier för K enligt SBU-rapport nr. 3, 1999. 
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Inkluderade artiklar 

                                                                                                                          

Författare 
År 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Annels, M. 
2006 
Australien 

Att tolka och förklara 
innehållet i berättelser 
av personer med 
stomier om deras 
upplevelser av 
flatulens inkontinens. 

Videoinspelade 
djupintervjuer i 
enskilda samtal.  

6 
(0) 

Hermaneutisk 
Fenomenologisk 
analysmetod. 
Intervjuerna skrevs 
ner till texter vars 
resultat bildade 
teman. 

Ur berättelserna växte 9 teman 
fram: Jag är ovärdig. Jag är en 
hemlighet. Jag har alltid problem 
med gaser i magen. Jag är inte 
mig själv ensam. Jag är utan 
valmöjligheter (när det gäller 
gasflödet). Jag söker efter 
kontroll (för att kontrollera 
gasflödet). Jag luktar. Jag är inte 
normal. Jag lever ett 
ofullständigt liv.  

K  
- I (hög) 
 

Carlsson, E, 
et.al. 
2001 
Sverige 

Att belysa hur det 
dagliga livet påverkas 
av yttre 
omständigheter för 
patienter med stomi 
orsakade av Crohn´s 
sjukdom.  

Bandade 
semistrukturerade 
djupintervjuer 

6 
(0) 

Frågeformulär 
Intervjuerna 
bearbetades och 
skrevs sedan ner 
för hand. 

Det dagliga livet påverkades av 
matsituationer, stomitömningar, 
och stomikomplikationer. Detta 
ledde till problem i det sociala 
livet, jobbet och med 
självkänslan och självbilden.  

K  
- I (hög) 
 

Holzer, B, 
et.al. 
2005 
Österrike  

Att utvärdera möjliga 
sociala och 
geografiska skillnader 
som kan påverka 
livskvalitén hos 
patienter med rektal 
cancer med 
permanenta 
kolostomier som 
följd.  

Deskriptiv design  
1 undersöknings- 
grupp 

257 
(17) 

Livskvalitéfråge-
formulär. 
Skattning mellan 1-
4. 
Kruskal-Wallis test 
p-värde  

Signifikanta skillnader mellan 
livskvalitét fanns beroende på 
vart patienterna bodde. Ju högre 
norr upp i Europa desto högre 
skattades livskvalitén. Det fanns 
inga signifikanta skillnader när 
det gällde sociala skillnader.  

DS  
- II (medel) 
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Författare 
År 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Ito, N., Kazuma, K. 
2005 
Japan 

Att identifiera 
faktorer som påverkar 
det dagliga livet för 
kolostomipatienter. 

Deskriptiv design 
Intervjuer  

134 
(1) 

Frågeformulär, 
samt journal-
anteckningar. 
QoL-skattning 
Reliabilitetstest-ad 
Validitetstestad 
t-test, Spearman’s 
koefficiens 

Olika parametrar, tex stöd från 
anhöriga, påverkade alla känslan 
av stabilitet i det dagliga livet. 
Kontinuerliga kontakter med 
stomisköterska/klinik ökade 
känslan av stabilitet.  

DS  
- I (hög) 
 

Ito, N.  
et.al. 
2005 
Japan 

Att jämföra den 
hälsorelaterade 
livskvalitén hos 
personer med 
kolostomi mot den 
generella 
befolkningen i Japan 
samt att undersöka 
faktorer som påverkar 
HRQoL. 

Tvärsnittstudie  
Deskriptiv 
1 undersöknings-
grupp 

255 
(153) 

Frågeformulär 
HRQoL (Health 
Related Quality of 
Life) 
SF-36 (Medical 
Outcomes study 
36-item Short form 
Healt Survey).  
Wilcoxon rank 
summeringstest, 
Cronbach’s alpha, 
p-värde 

Under vissa delar i 
frågeformuläret hade 
kolostomipatienterna lägre 
skattning av HRQoL än var den 
normala skattningen låg.  

DS 
- II (medel) 

Kingsley, L, 
et.al. 
2007 
Storbritannien 

Titta på sambanden 
mellan anpassningen 
till att leva med 
kolostomi och 
självsäkerhet, 
acceptansgrad och 
sociala interaktioner.  

Deskriptiv design 
1 undersöknings-
grupp 

70 
(19) 

Skattningsformulär 
AIS (Acceptance of 
Illness Scale) 
SPSS 12 
Cronbach’s alpha 

Resultatet visade att personer 
blir bättre på att hantera sin 
stomi och allt runt den när 
personen har en god 
självsäkerhet, acceptansnivå och 
socialt interagerande.   

DS  
- I (hög) 
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Författare 
År 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 
 

Krouse, R.  
et.al. 
2006 
USA 

Att jämföra 
livskvalitén och titta 
på dess olikheter hos 
patienter med 
kolostomi orsakade 
av cancer och för 
patienter med 
kolostomi orsakat av 
annan sjukdom.  

Deskriptiv 
1 undersöknings- 
grupp, alla med 
kolostomi orsakat av 
antingen cancer eller 
annat 

599 
(0) 

Frågeformulär 
COHQoL-OQ (The 
City of Hope 
Quality of Life- 
Ostomy 
Questionnaire) 
Cronbach’s alpha, 
p-värde 
Chi-2-test 

Kolostomipatienter med cancer 
hade lägre poäng på 
skattningsskalan än vad de andra 
kolostomipatienterna hade vilket 
betyder att cancerpatienterna 
upplevde bättre livskvalité än 
dem med kolostomi orsakat av 
annan sjukdom.  

DS 
- I (hög) 

Nugent, K P,  
et.al. 
1999 
Storbritannien  

Dokumentera 
problem upplevda 
och beskrivna av 
stomipatienter, för att 
kunna hitta bättre sätt 
att hjälpa till att 
utveckla stomiterapin 
i framtiden. 

Deskriptiv design 542 
(151) 

Frågeformulär. 
Symtomskattning 
med VAS-skala. 
Chi-2-test, Mann 
Whitney U-test. 

Svårigheter och förändrade 
vanor när det gällde jobb, resa, 
vänner och samliv kom fram ur 
studien. Personerna hade även 
fått sämre självkänsla.  

DS 
- II (medel) 
 

Persson, E., 
Hellström, A-L. 
2002 
Sverige 

Beskriva patienternas 
upplevelser 6-12 
veckor efter 
stomioperation, med 
fokus på 
kroppsuppfattningen. 

Inspelade intervjuer 
med öppna frågor.  

9 
(0) 

Fenomenologisk 
ansats. 
Analys i fyra steg 
enligt Giorgi. 
Resultatet bildade 
sju teman. 

Sju teman växte fram ur 
intervjuerna: Utomkroppskänsla, 
förändrad kroppsuppfattning, 
påverkan på det sexuella livet, 
osäkerhet, påverkan på det 
sociala livet, påverkan på det 
aktiva livet såsom 
sportaktiviteter samt fysiska 
problem.  

K 
- I (hög) 
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Författare 
År 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 
 

Smith, D,  
et.al. 
2006 
USA 

Att se om före detta 
kolostomibärare 
kommer ihåg livet 
med stomi 
annorlunda än vad 
kolostomibärare 
skattar det till. Samt 
att undersöka hur 
allmänheten tror att 
det är att leva med 
kolostomi.  

1 grupp med aktuella 
kolostomibärare 
1 grupp med tidigare 
kolostomibärare 
1 grupp med personer 
från allmänheten 

Före detta och 
aktuella 
stomipatienter: 
330 
(135) 
Allmänheten: 
606 
(83) 

Gransknings-
formulär med 
skattning av 
hälsostatus, QoL, 
livstillfreds-
ställelse, känslor, 
QoL förr, nu och 
i framtiden, TTO 
(time-trade-off). 
ANOVA 
t-test 

Forna kolostomibärare och 
personer i allmänhet utan 
erfarenhet av att leva med 
kolostomi skattade att leva med 
kolostomi sämre än vad aktuella 
kolostomibärare gjorde. Både 
tidigare patienter och 
allmänheten var beredda att offra 
mer tid av sina liv till att slippa 
leva med kolostomi än de som 
faktiskt gjorde det. 

CCT 
- II (medel) 
 

Wu, H, 
et.al. 
2007 
Kina 

Att undersöka 
sambandet mellan 
självsäkerhet och 
livskvalité för 
stomipatienter i Hong 
Kong och vad som 
påverkar graden av 
självsäkerhet. 

Tvärsnittsstudie 
Deskriptiv 
1 undersöknings-
grupp 

96 
(1) 

Skattningsformul
är (SE-scale, SF-
36). 
Cronbach’s 
alpha, 
Pearsons 
korrelationstest, 
student’s t-test, 
chi-2-test 

Resultatet tydde på att ju högre 
skattning sv självsäkerhet 
personer hade desto högre blev 
skattningen av livskvalitén. 
Ålder, kön, ekonomistatus, 
utbildningsnivå och 
omvårdnadshjälp kunde i studien 
bindas till graden av 
självsäkerhet. 

DS  
- I (hög) 
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Författare 
År 
Land 

Syfte Design/Intervention Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Karadag, A. 
et.al. 
2002 
Turkiet 

Att se om och hur 
stomiterapi påverkar 
stomipatienters 
livskvalité 

Deskriptiv 
 

43 
(0) 

Frågeformulär 
DDQ-15 (the 
Digestive 
Disease Quality 
of Life 
questionnaire 15) 
Cronbach’s 
alpha, p-värde 
t-test, 
Wilcoxon’s 

Livskvalitén och möjligheten att 
hantera sin stomi ökade efter att 
patienterna erhållit stomiterapi. 

DS 
- III (låg) 

 


