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Abstrakt 

 

Bakgrund: I dag lever i Sverige cirka 20000 personer med stomier. De vanligaste orsakerna 
till att man får en stomi är på grund av inflammatoriska sjukdomar i tarmen såsom Ulcerös 
kolit, Morbus Chrons eller cancer i tjock- eller ändtarmen. Syfte: Syftet med litteraturstudien 
var att belysa patienternas upplevelser av att leva med en tarmstomi. Metod: Litteraturstudie 
innehållande 14 vetenskapliga artiklar som erhölls genom databassökning, samtliga 
granskades, klassificerades och bearbetades. Resultat: Innehåller 2 huvudkategorier samt 4 
subkategorier. Fösta huvudkategorin Förändrad kroppsuppfattning och fysiska upplevelser 
innehåller subkategorierna Acceptans och anpassning till den nya kroppen och Fysiska 
upplevelser. Den andra huvudkategorin Emotionella förändringar och sexualitet innehåller 
subkategorierna känslor kring stomin och Hur intimiteten påverkades av 
stomioperationen.Diskussion: Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att möta 
dessa patienter och när det gäller att fånga upp deras frågor och funderingar kring sexualitet 
bland annat. Att få en stomi innebär påfrestningar på såväl självkänslan, självfötroendet, 
uppfattningen av sin egen kropp samt emotionella påfrestningar. Slutsats: Att leva med en 
stomi innebar inte endast att man fick en påse på magen och att man tappade självkänslan och 
så vidare. En del ansåg att stomin var deras rädding, deras enda chans till liv och 
tillfrisknande.  

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, livserfarenheter, sjuksköterska, stomi.  

 

 

Bakgrund 

I Sverige finns ungefär 20 000 stomiopererade personer i dag (Hjälpmedelsinstitutet, 2006). 

Unga och gamla får dessa stomier av olika anledningar, några av dem är följande, Ulcerös 

kolit, cancer i tjock- eller ändtarmen samt Morbus Crohn (Lundstam, 2008, s 23-48). Före 

operationen är det viktigt att märka platsen där stomin skall sitta, detta skall helst göras av en 

stomisjuksköterska. Detta är viktigt då stomibandaget skall sitta säkert och tryggt på buken. 

Det är essentiellt att prata med patienten innan om vart stomin kommer att sitta då 

felplacerade stomier kan leda till psykiska samt fysiska komplikationer (Persson, Berndtsson 

& Carlsson, 2008).  

Sjukdomar i mag- och tarmkanal samt stomins olika lägen 
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Morbus Crohns är en inflammatorisk sjukdom, som även kallas Crohns sjukdom. Man räknar 

i dag med att det i Sverige finns cirka 20-25000 personer som lever med denna sjukdom och 

att den varje år insjuknar ca 500 stycken. Man tror att det är bakterier som utvecklar 

sjukdomen. De vanligaste symtomen är diarré och magsmärtor, det förekommer även blod i 

avföringen samt feber. Trötthet och viktminskning är även vanliga symtom. Näringsbesvär är 

även det vanligt beroende på hur aktiv sjukdomen är. Sjukdomen går i skov, vilket innebär att 

det sker tillfälliga försämringar med perioder däremellan då den drabbade kan vara relativt 

besvärsfri. Sjukdomen behandlas i första hand medicinskt men om detta inte är tillräckligt kan 

en operation där den sjuka tarmdelen tas bort bli aktuell (ILCO,2012A) 

Ulcerös kolit är även det en inflammatorisk tarmsjukdom som även den kommer i skov. En 

del med få skov under livet och andra med fler skov som leder till kirurgiskt ingrepp. 

Symtomen beskrivs som lösa avföringar som i akuta delar av sjukdomen innehåller blod, var 

och slem. Även här kan patienten drabbas av viktnedgång, feber och trötthet.  Symtomen 

domineras av lösa avföringar som i akuta faser av sjukdomen innehåller blod, var och slem. 

När sjukdomen brett ut sig, kan patienten drabbas av allmänna symtom som feber, 

viktnedgång, blodbrist och trötthet (ILCO,2012B). Sjukdomen behandlas i första hand 

medicinskt och om detta är otillräckligt kan det bli aktuellt att anlägga en stomi (Sephton, 

2009).  

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerdiagnosen i Sverige. Läkare är 

överens om att kost, träning, livsstil och miljö har stor betydelse för utveckling av 

tjocktarmscancer. Symtomen här är inte alltid så tydliga, man ska vara uppmärksam på 

förändring vid avföring som exempelvis tätare eller längre perioder mellan avföringarna, blod 

i avföringen, diarré, förstoppning, trötthet och smärta, samt annat som inte känns igen. 

Behandlingen här brukar vara att helt operera bort tumören samt att kontrollera att det inte 

skett någon spridning. Hur mycket som tas av tarmen är helt beroende på hur stor tumören är 

och dess läge. I vissa fall läggs en tillfällig stomi upp som läggs tillbaka ett antal veckor efter 

operationen, i andra fall läggs en permanent stomi fram (ILCO, 2012C).  

Sigmoideum stomin läggs då skadan sitter i nedre delen av tarmen, sigmoideum är 

tjocktarmens sista s-formade del. Denna typ av stomi är placerad på vänster fossa och kallas 

även för kolostomi, Vid denna typ av stomi är avföringen ofta fast då födan har förts genom 

tarmen. Ileostomin opereras på samma sätt som sigmoideum stomin men placeras oftast på 

höger fossa. Avföringen i denna typ av stomi är vattentunna och rikliga, detta på grund av 
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stomins högt placerade läge i tarmkanalen då födan inte har spjälkats (Järhult & Offenbartl, 

2008, s 329-330). 

Stomi 

Ordet stomi kommer från grekiskans ”stoma” som betyder mun eller öppning. Stomin saknar 

nerver vilket gör den ej mottaglig för smärta, tryck eller beröring. Stomibäraren är inkontinent 

då stomiområdet saknar nerver. Impulserna som kontrollerar tarmtömningen är bruten 

(Persson et al. 2008, s 59-60). Att bära en stomi innebär således att man har en ”påse på 

magen” som tarminnehållet samlas upp i och som man då den är full tömmer eller byter. 

Stomier kan vara tillfälliga, till exempel då en del av tarmen behöver ”vila” eller permanenta 

(Järhult & Offenbartl, 2008, s 328).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan i sitt arbete hjälpa patienten dels genom att lyssna och dels genom att 

uppmuntra till samtal om upplevelser och rädslor kring stomin (Black, 2004). Målet för mötet 

mellan patient och vårdpersonal är att patienten har tillräcklig kunskap om vad stomi är. Detta 

förbereder patienten till ett aktivt lärande samt deltagande även efter operationen, speciellt om 

patienten får delta i en fysisk stomiträning. Ett sätt att få patienten självgående med sin stomi 

är att informera på ett pedagogiskt sätt exempelvis genom att först låta patienten vara 

åskådare, därefter deltagare samt slutligen genomföra momenten självständigt (Hallén, 2008, 

s 210-213). Black, 2004 skriver att frågor gällande sexualitet och andra känsliga ämnen sällan 

tas upp av patienten själv såvida inte sjuksköterskan specifikt frågar om det. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan ger ett positivt bemötande, bekräftar och lyssnar, förmågan att 

kunna uppmärksamma och tala om dessa problem är en viktig egenskap hos sjuksköterskan. 

Omvårdnadsteori 

Dorothea Orems omvårdnadsteori ser omvårdnad som en ersättning för den egenvård 

patienten inte själv kan utföra och att målet är att patienten ska bli så självständig som möjligt. 

Orem delar in modellen i tre olika teorier: Egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem. 

Hon menar att när begreppet hälsa förändras också människosynen. Orem menar att 

omvårdnad är som en hjälpverksamhet. Orem ger konkreta riktlinjer för hur sjuksköterskan 
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kan samla in information om patienten för att kunna bedöma dennes egenvård, 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov (Kirkevold, 2000). 

Motiv till studien 

Som nämts och beskrivet ovan är det mycket som händer en människa som opereras och får 

en stomi. Inte bara utseendet utan även kroppen förändras vilket resulterar i olika känslor. Att 

patienten inte pratar om sina problem och upplevelser av situationen är vanligt. Det är därför 

essentiellt att sjuksköterskan har kunskap om vad en stomiopererad patient upplever för att 

kunna identifiera ohälsa. Det är viktigt att få fram dessa patienters upplevelser och tankar och 

därav görs en litteraturstudie. Persson et al. 2008 skriver om att man som vårdtagare lämnar 

över sig i vårdarens händer och att man kan behöva hjälp med att förstå vad som händer i 

samt med sin sjuka kropp. Det är centralt för den moderna människan att ha kontroll över sin 

egen kropp.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa patienternas upplevelser av att leva med en tarmstomi.  

Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom ett valt ämne. Studien baseras på redovisad data från vetenskapliga tidskriftsartiklar 

hämtade från sökbaserna PubMed, Cinahl samt PsycInfo (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

34).  

Utifrån syftet formulerades sökord, som sedan utgjorde basen för den elektroniska 

litteratursökningen. Sökningen gjordes i sökbaserna PubMed, Cinahl samt Psycinfo. Sökorden 

valdes utifrån syftet och översattes till engelska. Sökorden användes var för sig för att sen 

kombineras med de booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

80). Forskaren sökte även på synonymer till sökorden för att få en bred sökning. Jag sökte 

även på andra ord relaterade till omvårdnad för att hitta mer artiklar gällande syftet men 

dessvärre kom man bara i kontakt med dubletter av de artiklar forskaren redan valt ut.  
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I Cinahl användes begränsningarna 2001-2011 och Peer Review artiklar. Sökorden som 

användes var Stoma, Ostomy och Ostomy care. Först användes de var för sig för att sedan 

sökas tillsammans: Stoma OR ostomy OR ostomy care. För att få ett bredare resultat lades 

orden experience och life experience till med hjälp av OR.  Detta gav ett resultat på 117 

artiklar.  

I sökningen i PubMed begränsades sökningarna med att artiklarna skulle vara skriva på 

engelska samt att dom skulle vara publicerade de senaste 10 åren. För att få fram synonymord 

till stoma användes MesH databas vilket gav ordet ostomy. Sökte då fristående på ordet stoma 

tillsammans med orden ostomy och ostomy care och dessa kombinerades med den booleska 

operatorn OR. Även här lades orden experience och Life experience till. Därefter gjordes en 

sökning på samtliga synonymer av orden med AND emellan och för att smalna av resultatet 

ytterligare lades ordet nurse till och gav då ett resultat på 49 artiklar.  

I Psycinfo var begränsningen endast Peer review, forskaren valde att låta sökningen sträcka 

sig längre tillbaka i tiden då det fanns relevanta artiklar som låg utanför spannet publicerade 

de senaste 10 åren. I Psycinfo användes sökorden Stoma och ostomy care och dessa 

kombinerades med den booleska termen OR.  Därefter lades ordet experience till och detta 

söktes tillsammans med den ovanstående sökningen med den booleska termen AND och gav 

ett resultat på 69 artiklar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Endast artiklar skrivna på engelska samt publicerade de senaste tio åren (Cinahl, PubMed) 

inkluderades i litteraturstudien. I PsycInfo inkluderades artiklar som var Peer Reviewd samt 

publicerade mellan 1995-2011. Artiklarna skulle fokusera på patienternas upplevelse av att 

leva med en tarmstomi. Artiklarna skulle innefatta etiska överväganden eller vara godkända 

av en etisk kommitté.  

Exklusionkriterierna omfattar artiklar av låg kvalitet, artiklar skriva på annat språk än 

engelska, artiklar utan abstrakt samt att de inte svarar mot syftet i arbetet.  
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Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 15-16) och delades in i följande 

grupper: 

 Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning.  

 Randomiserad kontrollerad studie (C). En experimentell studie som innebär en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontroll- och interventionsgrupp  

 Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en 

definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 I en kvalitativ studie (K). En studie där man analyserar data från intervjuer, berättelser 

eller observationer. Syftet är att få en fördjupad förståelse för fenomenet man valt att 

undersöka, ofta personers upplevelser eller erfarenheter.  

 

Bearbetning 

Studierna bearbetades i tre faser enligt SBU/SSF nr 3:s (1999, s.16-17) förfarande. 

Fas 1.  

I denna fas lästes samtliga artiklar från de olika databaserna sökresultat med titlar som 

överensstämde med mitt syfte att belysa patienternas upplevelser av att leva med en 

tarmstomi. De artiklar som inte överensstämde med syftet exkluderades. Av de titlar som 

lästes, sollades 50 artiklar ut där abstraktet lästes, dessa valdes då abstraktet tycktes svara till 

mitt syfte. Av dessa 80 gick efter att ha läst igenom abstraktet 38 vidare till fas två. 

Fas 2. 

De 38 kvarstående artiklarna lästes i sin helhet varav 18 artiklar exkluderades då de inte 

motsvarade studiens syfte. Av dessa 20 sorterades 6 stycken bort på grund av att de inte 

motsvarade syftet. Resterande artiklar gick vidare till Fas 3.  

Fas 3. 

De 14 vetenskapliga artiklarna som kvarstod valdes ut till litteraturstudien efter att ha blivit 

granskade utifrån en strukturerad granskningsmall (se bilaga 2) samt med hjälp av en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III), se bilaga 
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3 och 4 (SBU/SSF nr 3, 1999, s. 39).  Efter sista kvalitetsbedömningen återstod 14 

vetenskapliga artiklar som var av medel till hög kvalitet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades ur 

arbetet. Se bilaga 5. 

Innehållsanalys 

Innehållsanalysen kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt 

klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman, där målet är att beskriva 

specifika fenomen (Polit & Beck, 2008 s. 517-518). Artiklarnas resultat lästes igenom flera 

gånger för att hitta ett gemensamp mönster. Resultaten sorterades därfter in under relevanta 

rubriker. Här skapades två huvudkategorier och fyra subkategorier (Friberg, 2006, s. 110). Se 

bilaga 6.  

Etisk granskning  

En granskning av en såkallad etisk kommitté ska alltid göras då de ingår människor i en studie 

(Polit & Beck, 2004, s. 167). Då denna litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar så 

har en etisk granskning ej genomförts. Däremot har man kontrollerat att de vetenskapliga 

artiklar som ingår i litteraturstudien har granskats av en etisk kommitté eller att de för ett 

etiskt resonemang. 

 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie innefattar 14 vetenskapliga artiklar varav 12 är kvalitativa och 2 

kvantitativa. Studierna som är inkluderade är utförda i länderna Sverige, Iran, USA, Turkiet, 

Australien, England, Kanada samt Hong Kong. Resultatet i litteraturstudien redovisas genom 

två huvudrubriker som i sin tur mynnade ut i fyra subkategorier. (Se tabell 1).  

 

Tabell. 1.  Sammanställning av Huvud- och Subkategorier. 

Huvudkategorier Subkategorier 
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Förändrad kroppsuppfattning och fysiska 
upplevelser 

 

 

Acceptans och anpassning till den nya kroppen

 

Fysiska upplevelser  

Emotionella förändringar och sexualitet

 

Känslor kring stomin 

 

Hur intimiteten påverkades av 
stomioperationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad kroppsuppfattning och fysiska upplevelser  

Kategorin syftar till att belysa deltagarnas känslor kring förändringen av den egna kroppen 

samt vilka fysiska upplevelser dom kommer i kontakt med på grund av stomin. 

Acceptans och anpassning till den nya kroppen 

Självbilden var något som tidigt påverkade många deltagare negativt (Honkala & Berterö, 

2009; Savard & Woodgate, 2009; Persson & Hellström, 2002). En kvinna beskrev det som en 

känslomässig chock att se stomin för första gången (Persson & Hellström, 2002). En känsla 

av att känna sig annorlunda efter stomioperationen var det många deltagare som var överens 

om (Annells, 2006; Savard & Woodgate, 2009; Persson & Hellström, 2002). 
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I en studie av Honkala & Berterö (2009) upplevde de kvinnliga deltagarna att deras värde som 

kvinnor sjunkit efter operationen då deras kroppar förändrats. En längtan efter att bli normal 

igen uttrycktes i många studier (Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009; 

Annells, 2006). Problem med att visa och presentera sig själva beskrevs som svåra och man 

använde olika strategier för att dölja sitt nya jag för vänner och familj. Man undvek att vara i 

situationer där man kände sig blottad (Annells, 2006; Savard & Woodgate, 2009). Flera av 

männen i studierna hade yrken som krävde hårt fysiskt arbete, här skapades det en oro kring 

att man kunde skada stomin samt att den kunde läcka (Persson & Hellström, 2002). Blandade 

känslor rådde kring stomin och kring en acceptans av denna. En deltagare upplevde att hon ej 

var redo psykiskt att ta sig an stomin vilket för henne ledde till frustration (Savard & 

Woodgate, 2009). Flera studier visade att många accepterade stomin då det upplevde att hotet 

från sjukdomen eliminerades (Honkala & Berterö, 2009; Barnabé & Dell´Acqua, 2008; 

Savard & Woodgate, 2009; Ramirez et al. 2009). 

Ramirez et al. 2009 skriver i sin studie att kvinnorna upplevde att deras partner spelade en stor 

roll i fråga om återhämtning och accepterande av den förändrade kroppen. 

Kvinnorna i en annan studie påpekade även vikten av att stomipåsen skulle vara rätt placerad 

på magen och om vikten att ha med en vän då information skulle ges angående stomin då det 

var svårt att komma ihåg allt som sades. Dom beskrev även en känsla av främlingskap mot 

stomin när det ursprungligen såg det på sig själva, de kände att stomin var något det var 

tvungna att lära sig att hantera och leva med. De beskrev stomin som ett litet handikapp  

(Andersson et al. 2010).  

För det som hade en temporär stomi underlättade det att veta att stomin bara var tillfällig och 

att kroppen skulle återgå till det normala (Owen & Papageorgiou, 2008). Aktiviteter som 

gjordes innan stomioperationen blev i vissa fall en utmaning att fortsätta med. En av 

deltagarna beskrev att det var svårt att gå till kyrkan efter operationen på grund av rädsla för 

att stomin skulle ge ljud ifrån sig. En annan deltagare slutade med att golfa efter operationen 

(Barnabé & Dell´Acqua, 2008).  

Richbourg et al. 2007 skriver i sin studie att 48 % (n=34) av deltagarna upplevde att deras 

anpassning till stomin var medel till dålig. Ytterligare en sak som visade sig viktig för en del 

av deltagarna var månen av planering. Att planera inför resor så att tillräckligt med material 
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fanns att tillgå. Planeringen ledde i vissa fall till att deras liv kretsade kring rutiner och detta 

påverkade de personliga relationerna (Honkala & Berterö, 2009). 

En studie visade att de patienter som lär sig hantera sin stomi hade lättare att acceptera den. 

De som accepterade var bättre anpassade. De uttryckte färre rädslor och mer kontroll över sin 

stomi. Studien tyder på att de människor som var med accepterande av sin stomi skulle vara 

mindre rädda för social utstötning och på så sätt mer benägna till att söka stöd. Män i denna 

studie visade sig ha aningen lättare att anpassa sig till stomin. Studien föreslår att man ska 

uppmuntra patienten till att acceptera sin stomi och att vara med i sociala aktiviteter (Kingsley 

et al. 2007). Patienterna i en studie beskrev att det efter utskrivningen från sjukhuset hade 

lättare att acceptera stomin. En av deltagarna i samma studie upplevde det dock som 

chockartande att se stomin och beskrev att den information de hade fått på sjukhuset inte hade 

räckt till (Persson & Hellström, 2002). 

 

Fysiska upplevelser 

Att få en stomi innebär fysiska svårigheter (Annells, 2006; Barnabé & Dell´Acqua, 2008; 

Honkala & Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Ramirez et al. 2007; Savard & 

Woodgate, 2009). I en studie uppgav deltagarna att tarmgasen orsakade smärta (Annells, 

2006). Några av männen i en studie började använda hängslen för komfort och säkerhet då de 

var rädda för att stomin skulle synas. Brist på kontroll över avföringen skapade osäkerhet och 

att tömma påsen på en offentlig toalett kändes svårt (Persson & Hellström, 2002). I nästan 

samtliga studier beskrevs problem i form av odör och läckageproblem (Honkala & Berterö, 

2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Annells, 2006; Richbourg et al. 2007; Aazam et al. 2011; 

Savard & Woodgate, 2009; Ramirez et al. 2009).  

I en studie skriven av Andersson et al. 2010 beskriver en av deltagarna hur hon hela tiden 

hade koll på vart alla toaletter var på nya platser och att hon hade extra material med sig då 

stomin kunde läcka. Hon uttryckte det så här: 

“I have all the things with me every day, I have them in case, because leakage 

can happen, it happened in a parking lot and it happened in bed” 

Deltagarna beskrev olika rädslor, allt ifrån rädsla att vistas på nya plaster, söka nya kontakter, 

spela golf då påsen kunde läcka eller att vistas i badhus av rädsla att påsen skulle synas (Owen 
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& Papageorgiou, 2008). Ett annat vanligt problem var uppkomsten av hudirritation runt 

stomin (Honkala & Berterö, 2009; Persson & Hellström, 2002). En del kvinnor upplevde det 

svårt att återgå till sina normala liv med arbete och dylikt efter stomioperationen då de 

upplevde stomin som ett hinder ( Honkala & Berterö, 2009).  

Andersson et al. 2010 skriver i sin studie att samtliga kvinnor var oroliga för kosten då det 

vistades ute och åt, de valde att enbart äta mat som ej var gasframkallade. Detta var dock inte 

ett lika omfattande problem då de vistades hemma med familj och vänner.  

Emotionella förändringar och sexuallitet 

Denna kategori belyser deltagarnas innersta känslor kring stomin samt hur deras intima liv 

påverkades av en stomioperation. 

Känslor kring stomin 

Den personliga påverkan varierade mellan deltagarna (Annells, 2006; Owen & Papageorgoiu, 

2008; Ramirez et al. 2009; Richbourg et al. 2007; Savard & Woodgate, 2009; Smith et al. 

2009; Persson & Hellström, 2002). Annells, 2006 skriver i sin studie att två av deltagarna var 

väldigt missnöjda med stomin, en var socialt isolerad och en tredje gick på medicinering för 

depression. Två var mindre påverkade och hanterade situationen väl, förutom vid vissa 

tillfällen. De som hade permanent stomi verkade ha lättare till en förhöjd livstillfredställelse 

(Smith et al. 2009). I en studíe var 53% (n=34) deprimerade eller upplevde ångest (Richbourg 

et al. 2007).  

Deltagarna upplevde känslor som pinsamhet, en känsla av att vara annorlunda samt en känsla 

av frustration. Många deltagare uttryckte frustration dels över stomin i sig och dels över tiden 

innan de fick sin diagnos. De uttryckte känslor av att ej vara beredda att sköta stomin. 

Deltagarna förklarade hur deras stomi kunde fyllas med med luft och hur dom på grund av 

detta ändrade hela sin garderob för att dölja stomin (Savard & Woodgate, 2009; Wu et al. 

2006; Andersson et al. 2010). Tid, alltså hur kort/lång man hade sin stomi var något som hade 

en positiv inverkan på välbefinnandet liksom på livskvaliteten för de som hade en permanent 

stomi. En studie visade att ju mer symtom man hade av stomin, desto lägre livskvalitet 

upplevdes (Smith et al. 2009). En del av kvinnorna i en studie upplevde att de kände sig 

svaga, osäkra och ständigt trötta. Vissa kvinnor beskrev att denna trötthet resulterade i alla de 

inte längre hjälpte till hemma i samma utsträckning. De beskrev även svårigheter i att utföra 
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saker de tidigare gjort och att detta gick hand i hand med ett försämrat självförtroende 

(Honkala & Berterö. 2009).  

Ålder var ytterligare en faktor som spelade in negativt när man talade om självkänsla och 

självförtroende. Deltagare som själva skötte sin stomi visade högre grad av självkänsla än de 

som fick hjälp (Wu et al. 2006). Barnabé & Dell´Acqua. 2008 skriver i sin studie att få en 

stomi innebär en förlust av den egna kroppen, sin värdighet, självständighet samt tidigare 

roller. Många accepterade dock sin stomi då det visste att de inte hade något annat val. 

Deltagarna i en annan studie beskriver även känslor av frihet och förnyad självkänsla på 

grund av hur friska de kände sig, de upplevde inte längre samma smärta som innan, behövde 

inte oroa sig för vart alla badrum var och kände sig på så sätt mindre begränsade. De gav dem 

frihet att göra saker de inte hade kunnat medverka i när det var sjuka (Savard & Woodgate, 

2009).  

Persson & Hellström. 2002 skriver i sin studie hur många av deltagarna hade svårigheter med 

att tala om för sina närstående och andra att man hade en stomi. Deltagarna var nervösa över 

hur andra skulle reagera samt för att bli avvisade. Vissa i studien hade minskat sitt sociala nät. 

Andra i studien hade talat om för både arbetskamrater, familj och vänner om stomin och 

upplevde att dom fick positiv respons. Att vara naken framför andra i exempelvis duschen på 

badhuset var för många uteslutet. En av deltagarna sade följande  

” I won´t take a sauna together with my friends. They will probably think, My 

Lord, he has a big bag dangling on his stomach. 

 

Hur intimiteten påverkades av stomioperationen 

Insättandet av en stomi har stor påverkan på sexualiteten ( Annells, 2006; Ramirez et al. 2009; 

Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). En känsla av att känna sig smutsig, 

oattraktiv och osäker var känslor som många deltagare uttryckte (Honkala & Berterö, 2009; 

Persson & Hellström, 2002; Andersson et al. 2010; Aazam et al. 2010). 

Annells, 2006 beskriver i sin studie hur en kvinna upplever att det uppstår tarmgas då hon har 

sex med sin man och hur hon upplever detta som oerhört frånstötande. I en annan studie 

beskrev deltagarna att de inte kände sig bekväma med tanken på att vara intima med någon, 

då de inte hade kommit till ro med sin stomi än (Savard & Woodgate, 2009). I en annan studie 
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skapades det en ritual kring intimitet, denna innebar att påsen skulle vara tömd, rengjord samt 

gömd. En deltagare i denna studie hittade även andra sätt att vara intim på. De som inte redan 

hade en partner uttryckte en oro för den eventuella partnerns reaktion över stomin (Ramirez et 

al. 2009). I en av studierna brukade deltagarna innan stomioperationen dela säng med sin 

partner. Detta minskade dock med 20% hos männen (n=60) respektive 18,3% hos kvinnorna 

(n=60) efter operationen. Deltagarna kände sig oattraktiva och var rädda för att bli avvisade 

av sin partner ( Sultan & Gulumser, 2008). Vissa beskrev att de innan stomin hade varit 

relativt sexuellt aktiva men att de efter operationen inte hade återupptagit detta mestadels på 

grund av ålder. En annan deltagare i samma studie berättade hur hon hade hittat andra vägar 

till intimitet, till exempel genom onani. Detta beskrev hon som mindre komplicerat ( Ramirez 

et al. 2009). 

Persson & Hellström, 2002 skriver i sin studie hur vissa deltagare inte upptog sexuell aktivitet 

direkt efter operationen, hur deltagarna beskriver känslor som att ej känna sig starka nog, att 

dom ej hade någon lust samt att det fanns rädslor inför samlaget och om detta skulle göra ont. 

Samtliga deltagare i studien ansåg även att deras attraktionskraft hade minskat efter 

operationen. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

En övergripande sammanfattning av litteraturstudiens resultat visar att leva med en stomi 

innebär påfrestningar på såväl självkänslan, självförtroendet, uppfattningen av sin egen kropp 

samt både emotionella påfrestningar och även påfrestningar när det kommer till intimiteten 

med sin partner. De flesta studierna som ingick i litteraturstudien tog upp ämnen som berörde 

deltagarnas problem med odör, läckage, att stomin skulle synas utanpå kläderna, rädslan att 

bli avvisade av sina partners, smärta kring stomin och känslan av att känna sig frustrerad. Det 

framkom även i en del studier att deltagarnas partners eller övrig familj hade stor inverkan på 

hur snabbt stomibärarna anpassade sig till stomin. Hur deras stöd hjälpte deltagarna på deras 

väg till acceptans och anpassning. Att en persons kroppsuppfattning förändras negativt kan 

leda till problem då sammhället i dag via media och liknande ställer en del krav på att man 

ska se ut på ett visst sätt (Brown & Randle, 2005). Att påverka patienters upplevelse av 

stomin kan vara svårt, men sjuksköterskan kan genom samtal och undervisning optimera 

patientens chanser till anpassning och acceptering. Även kostråd är en viktig del i 
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undervisningen som kan göra att stomin fungerar bra och på så sätt leder till att stomin har 

mindre inverkan på en person liv (Persson et al. 2008) 

Black, 2004 skriver i sin studie att sjuksköterskor borde erbjuda patienter stöd  när det 

kommer till psykologiska och sociala bitar och förmågan att prata om stomin.  

I samband med detta har sjuksköterskan ett ansvar som styrks av Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) där det står att sjuksköterskan 

bland annat ska:  

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” och ”tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga”  

Det framkom även i litteraturstudien ett problem med odör, det är även här av stor vikt att 

sjuksköterskan stödjer patienten. I litteraturstudien framkom även problematiken kring 

läckage. Även stomins placering var viktig. En felplacerad stomi kan leda till hudirritation 

och psykologiska problem. Det finns i dag inga studier på vem som bäst markerar vart stomin 

ska läggas, kirurg eller stomiterapeuter. Vad man däremot har sett är att om markeringen sker 

av en stomisjuksköterskan så har patienten fått en chans att prata och spendera mer tid 

tillsammans och på så sätt förbereda sig inför operationen (Rust, 2009). Författaren anser här 

att det är av största vikt att man som sjuksköterska i dessa sammanhang finns till för 

patienten, detta speglas även i texten ovan och styrks ytterligare av en vetenskaplig artikel där 

det står att sjuksköterskan måste försöka att hjälpa stomipatienter att öka deras livskvalitet, 

dom måste vara medvetna om att deras kunskap kan hjälpa dessa patienter. Man måste kunna 

ge rätt typ av pre- och postoperativ information (Aazam et al. 2010). Även om 

stomiterapeuter har specialistutbildning så är det oftats sjuksköterskan som sitter ner med 

patienten och som personligt anpassar vården till varje enskild patient. Detta stöds av ICN 

(2006, s. 7) där följande står skrivit, ”Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen 

får information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling”. 

 

Det framkom även i litteraturstudien att problem med sexualiteten efter stomioperationen var 

vanligt förekommande. Deltagarna hade svårt att känna sig bekväma med sina nya kroppar 

och med stomin. Känslor av att känna sig oattraktiva och äckliga var vanliga. I en studie sade 
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en deltagare följande ” Sex är inte så roligt med stomi helt enkelt” (Persson & Hellström, 

2002). Detta kan jag förstå då sex är något väldigt intimt i sig och där det kan vara nog så 

svårt att vara bekväm och avslappnad utan att behöva ha en påse på magen dessutom. Rädslan 

för att bli avvisad och att då ens självförtroende ytterligare ska få sig en törn kan för många 

leda till att man undviker sexuell kontakt. Black, 2004 skiver i sin studie hur deltagare 

upplevde svårigheter med att återgå till sina normala sexuella liv då de var rädda för att 

samlag skulle göra ont efter operationen. 

Junkin & Beitz. 2005 skriver i sin studie hur dåligt självförtroende relaterat till stomin kan 

leda till osäkerhet gällande sex och intimitet och hur det i sin tur kan leda till att patienten tar 

avstånd från vänner och familj. Dom skriver även i sin studie hur WOC (Wound, Ostomy and 

Continence) sjuksköterskor hela tiden måste vara beredda på att möta dessa frågor från 

stomipatienter gällande sexualitet och intimitet. För att kunna göra detta måste WOC 

sjuksköterskan hålla sig uppdaterad i sin yrkesroll för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa 

patienter. Att sjuksköterskan alltid ska sträva efter att vara uppdaterad tas även upp i 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) där det uttrycks att 

sjuksköterskan bland annat ska: 

”söka, analysera och kritiskt granska relevant littera-tur/information, 

implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” 

 

 

I Kirkevold (2008, s. 157-160) belyses utifrån Dorothea Orems omvårdnadsteori att 

sjuksköterskan är någon som hjälper en individen att utföra de egenvårdsaktiviteter som 

individen för tillfället inte klarar själv, målet är dock  att individen ska klara av att utföra 

dessa aktiviteter själv. Man kan se detta om en sorts coachning, eller såkallad hjälp till 

självhjälp. 

För att vägleda sjuksköterskor i omvårdnadsprocessen har Orem satt upp riktlinjer för vilka 

uppgifter en sjuksköterska har när hon vårdar en patient. Dessa är dels att som sagt handla 

eller utföra något för en annan person, vägleda en annan person, stödja (fysiskt eller psykiskt) 

samt att skapa en utvecklade och undervisande miljö. 
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I SOSFS 1993:17 slås det även fast att man ska ge patienten ”stöd i, eller utförande av, sådana 

handlingar som patienten för sitt dagliga liv eller välbefinnande inte kan utföra själv”, vilket 

omfattar flera av de punkter som Orem anser vara sjuksköterskans uppgifter. 

Jag vill tro att alla människor upplever saker och ting olika och att det därav är av största vikt 

att man som sjuksköterska har detta i åtanke vid mötet med en stomipatient. Man bör ej 

generalisera en upplevelse som att få en stomi. Kan man integrera en omvårdnadsteori likt 

Dorothea Orems i sjukvården och i det dagliga arbetet tror jag att man kan förbättra den 

individuella omvårdnaden.  

Vikten av sjuksköterskans information kring stomin beskrivs även i studien gjord av 

Andersson et al. 2010 där en av deltagarna beskriver att hon hade fått en bra information 

redan i början, hon hade blivit informerad om vad det innebar att ha en stomi, vart den skulle 

bli placerad, hur omläggning och så vidare skulle se ut. 

Att rätt information är viktigt att få styrks även av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) där det i framkommer i 2 b § ”Patienten ska ges individuellt anpassad information 

om sitt hälsotillstånd, samt de metoder för undersökning, vård och behandling som finns”. 

Efter att ha gjort denna litteraturstudie så tolkar jag det som att de lagar och förordningar vi 

förhåller oss till inom sjukvården är viktiga för patienter som genomgår stomioperationer. 

Vikten av rätt information är ett återkommande tema för att patienten på bästa sätt skall kunna 

anpassa sig till och acceptera stomin.  

 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens resultat består av 14 vetenskapliga artiklar varav 12 av dessa är kvalitativa 

och 2 kvantitativa. Den valda metoden, en systematisk litteraturstudie, är en bra metod att 

använda, och att även använda sig utav både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att se 

verkligenheten genom olika synsätt (jmf Granskär & Höglund Nielsen, 2008, s 174). 

Artikelsökningen utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. En brist här kan vara 

att det var svårt att hitta relevanta artiklar för syftet i databasen PubMed, därav hämtades inga 

artiklar därifrån, de artiklar som dock svarade mot syftet hade redan hämtas ur databasen 

Cinahl. En ytterligare brist i litteraturstudien kan ha varit den övergripande svårigheten i att 
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hitta relevanta artiklar som svarade till syftet. Många av de artiklar man fann var antingen 

skrivna på andra språk eller så var de inte vetenskapliga utan skriva som korta rapporter kring 

ämnet.  

Positivt med denna litteraturstudie är dock att de inkluderade artiklarna är väl bearbetade. 

Samtliga artiklar är granskade utifrån samma metod innan de inkluderades vilket medför 

större trovärdighet. En annan styrka är att tre av studierna är utförda i Sverige, vilket då kan 

återspegla känslor och upplevelser hos svenska personer som lever med stomier, detta kan 

vara högst relevant då det i dag finns cirka 20 000 personer i Sverige som lever med stomier.  

Trovärdigheten i denna studie styrks även av att jag har diskuterat med min handledare genom 

hela processen.  

En brist i litteraturstudien kan ha varit att artiklarna i sökbaserna PubMed och Cinahl endast 

sträckte sig 10 år tillbaka i tiden. Då syftet var att belysa patienterna upplevelse av att leva 

med en tarmstomi så är det relativt troligt att patienter upplevde liknande känslor även 15 år 

tillbaka i tiden och så vidare. Denna begränsning kan ha medfört att antalet betydelsefulla 

artiklar reducerats.  

Jag kan tycka att det är både en brist samt en fördel att skriva litteraturöversikten ensam. En 

brist i den mån att man inte har någon att diskutera med under arbetets gång och en fördel då 

man verkligen måste sätta sig in i ämnet för att inte missa något. Något man ska ha i 

betraktelse är hur olika kulturer ser på sexualitet och intimitet och hur dessa frågor i samband 

med stomier kan mötas.  

 

 

 

 

Slutsats 

Studien visar att det är lätt att påverkas negativt av att få en stomi. Sjuksköterskan har ett stort 

ansvar när det kommer till att rätt information ges och när det gäller frågor om sexualitet och 

intimitet. Man måste som sjuksköterska i ett tidigt skede fånga upp dessa patienter och deras 

frågor. Vissa patienter ser dock stomin som en andra chans till liv och har på så sätt lättare till 
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anpassning. Framtida forskning skulle kunna riktas mot vad man som sjuksköterska kan göra 

mer specifikt för att hjälpa patienten till bättre anpassning och acceptans.  
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Retrospektiv………………………..Prospektiv………………… 

Randomiserad………………………Kontrollerad……………… 

Intervention…………………………Annan………………………. 

 

Studien omfattning: Antal försökspersoner (N):……..Bortfall(N)……………. 

Tidpunkt för studiens genomförande?...............Studiens längd………………. 

Beaktas: Könsskillnader? Ja          Nej      Åldersaspekter? Ja          Nej 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering                             Ja            Nej 

Är perspektivet/kontext presenterade                                   Ja            Nej 

Finns ett etiskt resonemang                                                  Ja            Nej 

Urval relevant                                                                       Ja            Nej 

Är försökspersonerna väl beskrivna                                     Ja            Nej 

Är metoden tydligt beskriven                                               Ja            Nej 

Kommunicerbarhet: ges en klar bild av resultatet?              Ja             Nej 

Giltlighet: Är resultatet logiskt, begripligt i  

Överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?       Ja             Nej 

 

Kvantitativa studier 

Urval:   Förfarandet beskrivet             Ja           Nej 

             Representativt                        Ja           Nej 

             Kontext                                  Ja           Nej 

 

Bortfall: Analysen beskriven              Ja           Nej 

               Storleken beskriven             Ja            Nej 

Interventionen beskriven                    Ja            Nej 
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Adekvat statistisk metod                    Ja             Nej 

Vilken statistisk metod är använd?.................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang                              Ja              Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten –valida                     Ja              Nej 

                           -Reliabla                  Ja              Nej 

Är resultatet generaliserbart?             Ja              Nej 

 

Huvudfynd:  

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A. (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3  Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 
(1999, s. 48) 

 Hög (I) Medel (II) Låg (III) 

P Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

 Litet antal patienter och 
tveksamma statistiska metoder. 
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antal patienter och adekvata statistiska 
metoder.  

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

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

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospektiv randomiserad studie. Större 
väl planerad och genomförd  
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antal patienter 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 

 

 

Bilaga 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 
(1999, s. 49 

 

 

Bilaga 5. Översikt av inkluderade artiklar  

 Hög (I) Medel (II) Låg (III)  

K Studie med kvalitativ metod.  
Väldefinierad frågeställning,  
relevant urval samt välbeskriven 
 undersökningsgrupp och kontext. 
 Metod och analys väl beskriven 
 och genomförd, resultatet är logiskt  
och begripligt, god  
kommunicerbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräcklig beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig resultatredovisning. 
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Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/intervention Deltagare(bortfall) Analys Huvudresultat Studiedesign/kvalit
et 

Aazam, D., 
Farideh, Y., 
Maryam, R., 
Mansoureh, Z-
T. (2011) 

 

Iran 

Syftar till att 
beskriva 
livskvalitet och 
dess dimensioner 
hos patienter med 
stomi som var 
hänvisade till 
iranska stomivård 
association i 
Teheran provinsen 
i Iran 

Kvalitativ ansats 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=14 

(N=0) 

 

 

 

Innehållsanalys De kom fram till 
olika dimenssioner 
såsom; fysiska 
problem, där bland 
annar lukt, läckage 
och ljud ingick. 
Psykiska problem 
som att don 
upplevde det 
enklare att tala med 
andra med samma 
problem. Social 
och 
familjerelaterade 
problen, 
ekonomiska 
utmaningar, 
nutritionsproblem, 
resproblem, 
problem vid fysisk 
aktivitet, sexuella 
problem samt 
relegion. 

K II 

Andersson, G., 
Engström, Å., & 
Söderberg, S. 
(2010). 

 

 

Sverige 

Förklara kvinnors 
erfarenhet av att 
leva med en stomi 
efter rektal cancer. 

Kvalitativ ansats 

Narritativ metod 

 

N= 5 

(N=0) 

Innehållsanalys Kvinnorna kände 
sig ledsna och 
rädda. Dom kände 
att dom var 
begränsade av 
stomin till en 
början. De bar 
alltid material med 
sig pga av rädsla 
för lukt, läckage 
osv. Dom var 
noggranna med att 
ta reda på vart 
badrummen var. 
Oroliga för sin 
kost. 4 av dem 
visste innan 
operationen att de 
skulle få en stomi.  

K II 
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Annells, M. 
(2006).  

 

Australien 

Att tolka och 
presentera möjliga 
betydelser av 
personer med 
stomi och deras 
erfarenheter av 
tarmgasinkontines. 

Kvalitativ ansats, 
otruktererade 
intervjuer, var 
guidad av 
Gadamerianskt 
perspektiv 

Bortfall ej 
beskrivet, 6 
deltagare. 

Hermeneutisk 
fenomenologi 

Resultatet 
presenterades som 
en kort historia. 
Alla tolkade teman 
återfanns i texten. 2 
av deltagarna var 
allvarligt oroade 
över tarmgasens 
påverkan, dom 
kände sig isolerade. 
En blev behandlad 
för depression. Två 
var mindre 
påverkade av 
stomin. Två hade 
variarande grad av 
påverkan.  

K II 

Barnabé, NC., 
Dell´Acqua, 
Mc. (2008) 

Ankara 

Syftar till att förstå 
upplevelsen av 
personer med 
tarmstomier, när 
det gäller deras 
sätt att hantera 
sina nya 
livsvilkor. 

Kvalitativ ansats N=11 

Bortfall ej 
beskrivet 

Innehållsanalys Det utrönades olika 
kategorier. En av 
dem var ”Jag var 
tvungen att 
acceptera det”. Här 
observerade 
forskaren att 
subjektet inte 
kunde göra mer än 
att acceptera 
tillståndet av att bli 
stomiopererad. 
Många tyckte att 
det var jobbigt att 
leva med stomin 
men det upplevde 
samtidigt att dom 
kände sig mer vid 
liv än innan då det 
nu kände sig 
mindre sjuka. 
Copingstrategier 
identifierades som 
bla innebar att de 
var tvungna att 
ändra sina 
värderingar. Vissa 
hade i början svårt 
att sköta stomin 
själva men efter ett 
tag ökade förmågan 
till egenvård.  

K II 
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Honkala, S.,& 
Berterö, C. 
(2009). 

 

Sverige 

Att få ökad 
kunskap och 
förståelse för att 
leva med stomi 
som kvinna och 
hur det kan 
påverka 
livsituationen.  

Kvalitativ ansats. 
Halvstrukturerade 
intervjuer.  

Bortfallet ej 
beskrivet. 17 
deltagare. 

Tolkande 
fenomenologisk 
analysmetod 

Två dimensioner av 
lidande upptäcktes. 
De som hade lidit 
av sjukdom innan 
stomin kände att 
denna var 
befriande. De som 
hade levt med 
cancer innan kände 
att operationen blev 
deras livräddare. 
Det formades 3 
teman ur dessa 
dimensioner. 
”kroppsliga 
begränsningar”, 
”jag som kvinna”, 
samt ”anpassning 
till det dagliga 
livet”.  

K II 

Owen, J., 
Papageorgiou, 
A. (2008). 

 

England 

Att undersöka hur 
upplevelsen av att 
ha en stomi och 
efterföljande 
stominedläggning 
påverkar livet hos 
deltagarna. 

Kvalitativ ansats. 
Strategiskt urval. 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

N = 12 

(N= 7) 

Tolkande 
fenomenologisk 
analysmetod 

Bildades teman 
som kallades 
acceptans och 
coping samt 
personlig påverkan. 
Tema 1. Deltagarna 
beskrev att det 
accepterade och 
hanterade 
situationen dels för 
att det visste att 
stomin bara var 
temporär. En del 
kände sig smutsiga 
av känslan att 
avförningen 
kommer ut på fel 
ställe på kroppen. 

K II 
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Persson, E., & 
Hellström, A-L. 
(2002). 

 

Sverige 

Beskriva 
patienternas 
upplevelser, med 
fokus på 
kroppsuppfattning, 
6 till 12 veckor 
efter en 
stomioperation.  

Kvalitativ ansats 

Öppna intervju 
frågor, spelades 
in.m 

N= 9 

(N=0) 

Fenomenologisk 
analysmetod 

Det kom fram 7 
återkommande 
teman: 
främlingskap från 
kroppen, förändrad 
kroppsuppfattning, 
påverkan på 
sexuallivet, 
osäkerhet, 
påverkan på det 
sociala livet, 
inflytande på sport- 
och 
fritidsaktiviteter 
och fysisk 
påverkan i 
samband med 
stomin. Känslor av 
att känna sig 
annorlunda, 
minskat 
självförtroende och 
självrespekt kom 
upp. 

K I 
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Ramirez, M., 
McMullen, C., 
Grant, M., 
Altschuler, A., 
Hornbrook, M., 
& Krouse, R. 
(2009). 

 

 

USA 

Att belysa de 
sexuella 
svårigheterna och 
anpassningarna 
efter en 
canceroperation 
och behandling. 

Kvalitativ ansats. 
Halvstrukturerade 
intervjuer.  

N=30 

(N=117) 

Analys med 
grounded theory 

Fyra grupper 
skapades. 

Första gruppen: 
Inga långsiktiga 
sexuella 
svårigheter. Vissa i 
denna grupp 
utarbetade en ritual 
i samband med 
samlag.  

Andra gruppen: 
Långsiktiga 
sexuella 
svårigheter. Vissa 
här upplevde att det 
var obekväma med 
stomin och hittade 
då andra vägrar till 
intimitet. De som 
inte hade partner 
var rädda för vad 
den kommande 
partnern skulle 
säga ang stomin. 

Tredje gruppen: 
Livets gång: Denna 
gruppen kände av 
åldersrelaterade 
förändringar i 
sexualiteten. Dom 
beskrev sig ha varit 
måttligt aktiva 
innan operationen 
men att det efteråt 
hade avtagit på 
grund av ålder.  

Fjärde gruppen: 
Ingen sexuell 
upplevelse efter 
operationen. Här 
beskrev dom att 
dom ej kände sig 
attraktiva efter 
operationen, dom 
upplevde lukt osv. 

K II 
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Richbourg, L., 
Thorpe, J., & 
Rapp, C. 
(2007). 

 

USA 

Att identifier 
svårigheter 
relaterade till 
stomin som 
stominopererade 
upplever efter 
utskrivning från 
sjukhuset, vilka 
de söker hjälp 
ifrån och om de 
rådet var till 
hjälp. 

 

Kvantitativ ansats, 
tvärsnittsstudie 

 

97 av 140. 43 
svarade och av 
dessa var 34 
användbara för 
studien.  

 

 

Manifest beskrivande 
innehållsanalys 

88% hade minst ett 
problem relaterat till 
stomin efter 
utskrivning. Problemen 
som beskrevs var: 
hudirritation som stod 
för 76%, odör 59%, 
påsläckage 62%, 
minskad nöjesaktivitet 
54%, depression eller 
ångest 53% samt att 
stomin buktade ut 
53%. 48% av 
deltagarna ansåg sig att 
måttlig till dålig 
anpassning till stomin. 
Det var sjuksköterskan 
som stod för de flesta 
råden och 67% av 
deltagarna tyckte att 
dessa råd var 
hjälpsamma. 

P I 

 

Savard, J., & 
Woodgate, R. 
(2009).  

 

Kanada 

Att uppnå en 
förståelse av den 
levda 
erfarenheten hos 
unga personer 
med IBD och en 
stomi.  

Kvalitativ ansats 

Strategiskt urval, 
ostrukturerade 
djupgående 
samtal, öppen 
intervju, 
fältdagbok skrevs. 

N= 6 

(N= 0) 

Hermeneutisk 
fenomenologi 

 

Resultatet blev 
följande, Att få en 
stomi skapade problem 
med 
kroppsuppfattningen 
för de flesta. De flesta 
gömde sig i stora 
kläder för att gömma 
stomin. De accepterade 
till slut stomin i den 
mån att det gick att 
utså, av den 
anledningen att de 
visste att den var 
temporär och att dom 
skulle bli normala 
igen. Dom undvik att 
vara intima och att 
göra saker som att gå 
och simma. Stomin var 
en källa för frustration 
och vissa upplevde 
stress. Vissa i gruppen 
upplevde stomin så 
smärtsam att det 
önskade att de inte 
hade genomgått 
operationen. Vissa 
upplevde att stomin 
hade gjort livet lättare 
då dom inte längre 
behövde bry sig om 
vart toaletten var osv.  

K I 
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Simmons K.L., 
Smith, J.A., 
Bobb, K-A., % 
Liles L.L.M. 
(2007) 

 

UK 

 

 

Undersöka 
inställningen och 
dess relation till 
att acceptera sin 
stomi och de 
sociala 
interaktionerna, 
samt kopplingen 
mellan stomivård 
och anpassning 

Kvalitativ ansats N=70 

(N= 19) 

Innehållsanalys Människor med 
stomier genomgår 
stora förändringar när 
det kommer till 
tarmfunktioner, 
matvanor samt 
kroppsuppfattning. 
Detta kan vara svårt att 
anpassa sig till. De 
som accepterade sin 
stomi var bättre 
anpassade. Uttryckte 
färre rädslor osv. de 
som hade anpassat sig 
dåligt till stomin hade 
svårare att umgås med 
andra och att dela 
känslor.  

K I 

Smith, D., 
Loewenstein, 
G., Jankovic, 
A., & Ubel, P. 
(2009). 

 

USA 

Att undersöka hur 
patienter med 
reversible eller 
irreversibel stomi 
anpassar sig med 
tiden.  

Kvantitativ ansats 

enkätundersäkning

 

107 pat tillfrågades 
varav 59 svarde på 
1 månadsenkäten 
och 45 på 6 
månadsenkäten.  

Korrelationsanalys I början upplevede de 
patienter med en 
reversibel stomi att de 
hade högre 
livstillfredställelse än 
de med irreversibel. 
Detta ändrades efter 1 
vecka då de med den 
irreversibla stomin 
ansåg sig ha högre 
livstillfredställelse. 
Detta såg  likadant ut 
tom en månad efter 
operationen. Mellan 1 
till 6 månader efter 
operationen ökade 
livstillfredställelsen för 
dem med en reversibel 
stomi. Stomisymtom 
var negativt 
korrelerade med 
livskvalitet. Tid var 
något som också hade 
en positiv inverkan på 
livskvalitet.   

P II
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Sultan, A., & 
Gulumser, K. 
(2008). 

 

Ankara 

Syftet var att 
utvärdera 
effekten av 
PLISSIT 
modellen när det 
kommer till att 
lösa sexuella 
frågor hos 
individer med 
stomier. 

Kvantitativ ansats N=60 

(N=0) 

Signifikantsanalys  När deltagarna blev 
tillfrågade om vad dom 
kände första gången de 
såg stomin var svaret 
”väldigt ledsen”. Alla 
deltagarna i båda 
grupperna brukade 
innan operationen dela 
säng med sina partners, 
detta minskade  dock 
med 20% i den ena 
gruppen och 18,3% i 
kontrollgruppen. Man 
oroade sig i slutet av 
andra och sjätte veckan 
och kände sig 
oattraktiva, dom 
oroade sig för att deras 
partner skulle avisa 
dem, att påsen skulle 
läcka och att det skulle 
lukta.  

P II 

Wu, H., Chau, 
J., Pak-Chun, 
Mphil., & 
Twinn, S. 
(2006) 

 

Hong Kong 

Att beskriva 
relationen mellan 
self-efficacy och 
Quality of life för 
stomiopererade i 
Hong Kong 

Kvalitativ ansats 

t-test användes 

N=96 

(N=0) 

Beskrivande analys Ålder var negativt 
förknippat med self-
efficacy (S-E) skalan. 
Resultatet visar att de 
som var äldre hade 
lägre S-E . Man såg 
även en skillnad 
mellan män och 
kvinnor. 67 patienter 
skötte sina egna 
stomier, de övriga 
gjorde det inte. Ett t-
test gjordes för att mäta 
graden av S-E i de 
båda grupperna och det 
visade sig att de som 
skötte sin egen stomi 
hade högre grad av S-
E. Många sa sig ha god 
tro till dig själv när det 
kom till att sköta 
stomin men ej när det 
kom till sexualitet. Mer 
än 30 % saknade 
självförtroende nog att 
urföra tyngre 
hushållsarbete hemma. 
26% hade svårigheter 
med att berätta om sin 
stomi för andra. De 
flesta i studien 
skämdes över gaser, 
lukt osv som stomin 
orsakade.   

K I 
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Bilaga 6. Kvalitativ innehållanalys 

Författare Huvudresultat  Subkategori Huvudkategori 
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Andersson, G., & 
Söderberg., (2010). 

Sverige 

Deltagarna beskrev en känsla 
av att vara begränsad av 
stomin. Dom kände oro inför 
eventuell lukt och läckage. 
Dom hade en vana av att stryka 
sig över magen för att se hur 
mycket avföring det var i 
påsen. 

Fysiska upplevelser Förändrad kroppsuppfattning och 
fysiska upplevelser 

Deltagarna upplevde att det var 
lättare att leva med stomin då 
det såg det som en chans att 
överleva. 

Känslor kring stomin Emotionella aspekter av att ha en 
stomi 

Simmons K.L., Smith, 
J.A., Bobb, K-A., % 
Liles L.L.M. (2007) 

 

Det framkom i resultatet att om 
lärde sig att hantera sin stomi 
så hade man lättare att 
acceptera den. De deltagare 
som lärde sig att hantera 
stomin uttryckte färre rädslor 
för offentliga förlägenheter och 
hade mer kontroll.  

Acceptans och 
anpassning  

Förändrad kroppsuppfattning och 
fysiska upplevelser 

Owen, J., 
Papageorgiou, A. 
(2008). 

 

England 

Bildades teman som kallades 
acceptans och coping samt 
personlig påverkan. Många av 
deltagarna accepterade stomin 
då det visste att den endast var 
temporär.  

Acceptans och 
anspassning  

Förändrad kroppsuppfattning och 
fysiska upplevelser 

Persson, E., & 
Hellström, A-L. 
(2002). 

Sverige 

De framkom olika teman i 
studien, allt från främlingskap 
från kroppen, förändrad 
kroppsuppfattning, påverkan 
på det sociala livet. 

Acceptans och 
anpassning 

Förändrad kroppsuppfattning 

Deltagarna upplevde även att 
stomin påverkade deras 
sexualliv, dom kände sig 
osäkra och upplevde känslor av 
att känna sig annorlunda med 
minskat självförtroende samt 
minskad självrespekt. 

 

Stomins påverkan på 
sexualiteten 

Emotionella aspekter av att ha en 
stomi 
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Ramirez, M., 
McMullen, C., Grant, 
M., Altschuler, A., 
Hornbrook, M., & 
Krouse, R. (2009). 

Usa 

Resultatet i denna studie 
delades upp i 4 grupper. Inga 
långsiktiga sexuella 
svårigheter. Långsiktiga 
sexuella svårigheter. Livets 
gång. Samt ingen sexuell 
aktivitet efter operationen.  

Stomins påverkan på 
sexualiteten. 

Emotionella aspekter av att ha en 
stomi 
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