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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inflammatoriska tarmsjukdomar, divertikulit, tarmobstruktion, gynekologiska 

cancersjukdomar, trauma och colorektalcancer kan leda till att en person får en temporär eller 

permanent tarmstomi. Följderna av ett kirurgiskt ingrepp kan hos personen leda till lidande och 

en förändrad självbild.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stomi.  

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design utfördes. Urvalet av 

litteratur gjordes i fem steg där elva artiklar valdes ut till granskning. Artiklarna granskades och 

tio artiklar valdes till studien. Resultat analyserades och sammanställdes med integrerad analys.  

Resultat: Resultatet visade på två kategorier som var Känslomässiga aspekter av att leva med 

stomi och Praktiska hinder i vardagen med åtta subkategorier sammanlagt i de båda 

kategorierna.  

Slutsats: En stomi innebär en stor förändring och påverkar en persons liv både psykologiskt, 

emotionellt, fysiskt och praktiskt.  

 

Nyckelord: Acceptans, Självbild, Stomi, Upplevelser, Utmaningar.   
  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ..................................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING ......................................................................... 5 

SYFTE ............................................................................................................... 5 

METOD ............................................................................................................. 5 

DESIGN ............................................................................................................ 5 

SÖKSTRATEGI .................................................................................................. 5 

URVAL ............................................................................................................. 6 

Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................. 6 

Urvalsförfarande ......................................................................................... 6 

GRANSKNING ................................................................................................... 6 

BEARBETNING OCH ANALYS ............................................................................ 7 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................. 7 

RESULTAT ...................................................................................................... 7 

KÄNSLOMÄSSIGA ASPEKTER AV ATT LEVA MED STOMI .................................... 7 

Chock och smärta efter operation ............................................................... 7 

Stomin ledde till en förändrad självbild ...................................................... 9 

Att lära sig leva med ett påtvingat externt objekt ....................................... 9 

Stöd från familj och vänner ....................................................................... 11 

Intimitet och sexualitet .............................................................................. 11 

Sjukvårdspersonalens bemötande ............................................................. 12 

PRAKTISKA HINDER I VARDAGEN ................................................................... 12 

Stomins placering och oro för läckage, lukt och ljud ............................... 12 

Stomimaterial och kläder .......................................................................... 14 

RESULTATSAMMANFATTNING ............................................................. 14 

METODDISKUSSION .................................................................................. 15 

RESULTATDISKUSSION ............................................................................ 18 

SLUTSATS ..................................................................................................... 20 

KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................... 20 

REFERENSER ............................................................................................... 21 

BILAGOR ....................................................................................................... 24 

BILAGA 1. SÖKMATRIS. ................................................................................. 24 

BILAGA 2. ARTIKELMATRIS. .......................................................................... 26 



 

 4 

 

BAKGRUND 

Cirka 102.000 personer i Storbritannien och cirka 700.000 personer i USA:s befolkning lever 

med en temporär eller permanent stomi (Williams, 2014; Grant, McCorkle, Hornbrook, Wendel 

& Krouse, 2012). Ordet stomi härstammar från grekiskans ord för öppning in till kroppen. Det 

finns tre olika huvudtyper av stomier, colostomi, ileostomi och urostomi. Vid en colostomi har 

tjocktarmen lagts fram genom bukväggen och på så vis skapat en utväg för avföring. Vid en 

ileostomi har istället tunntarmen använts för att skapa en öppning genom bukväggen. En 

urostomi är en stomi som till skillnad från de andra två sorterna transporterar urin istället för 

avföring (Coldicutt & Hill, 2013).  

 

Orsakerna till behovet av stomi kan vara många. Exempelvis kan sjukdomar som divertikulit, 

colorektalcancer, tarmobstruktion, trauma, gynekologiska cancersjukdomar och 

inflammatoriska tarmsjukdomar vara indikationer för en temporär eller permanent tarmstomi. 

Indikationerna för en urostomi kan till exempel vara cancer i urinblåsan, interstitiell cystit eller 

neurogena blåsrubbningar (Pontieri-Lewis, 2006). Hos barn kan indikationer för stomi 

exempelvis vara medfödda missbildningar, inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörer eller 

trauman (Coldicutt & Hill, 2013). 
 

En stomi innebär en förlust hos individen över egna kroppsfunktioner. Problem med att återgå 

till sitt vardagliga liv samt psykologiska besvär är två vanliga problemområden hos personer 

med stomi (Burch, 2011). Sjukdom, kronisk nedsatthet och mycket vård på sjukhus kan påverka 

en persons liv på många fler sätt än de fysiska. Exempelvis genom förlorad självkänsla och 

förändrad självbild (Borwell, 2009). Den påfrestning som en stomioperation innebär kan hota 

en persons integritet och kroppsbild. Den kan även orsaka en förlust av autonomi samt föranleda 

en känsla av förlorad kontroll över sin kropp (Williams, 2008).  

 

Hälsa kan beskrivas som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Den existentiella modellen 

eftersträvar att förstå personer i deras huvudsakliga existens. Modellen beskriver att personer 

uppnår hälsa när de funnit mening med det liv de lever (Willman, 2014). Kroppen kan ses som 

en hemvist för hälsa och välbefinnande, men när sjukdom tar över kroppen kan den istället bli 

ett tillhåll för lidande. När en människa blir sjuk kan en känsla av motstånd till sin egen kropp 

infinna sig. En känsla av att kroppen inte längre är personens egen kan upplevas. Sjukdom kan 

verka kränkande på en persons upplevelse av samhörighet med den egna kroppen. De ärr och 

kvarvarande spår av ett kirurgiskt ingrepp kan påminna personen om sjukdomen och närvaron 

av den vilket kan leda till att personens tidigare självbild inte längre stämmer (Lindwall, 2012). 

Lidande kan förstås som en självupplevd känsla av att ta upp kampen mot något ont. Orsakerna 

till lidande kan framträda på olika sätt och kan leda till både fysiska, emotionella och 

existentiella upplevelser (Arman, 2012). 

 

Sjuksköterskan har i sin profession fyra huvudområden att ansvara för. De är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Tillsammans med andra professioner 

samordnar sjuksköterskan ett team för att bedriva vård på både individ- och samhällsnivå 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans omvårdnad kan bestå av stöd, 

vägledning och hjälp på personnivå och ska utföras med ett respektfullt bemötande. 

Omvårdnaden ska vara hälsofrämjande, motverka ohälsa och lidande samt ha syftet att skapa 

en harmonisk och värdig livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska sjuksköterskan arbeta förebyggande mot ohälsa samt vårda människor på 
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lika villkor (SFS 1982:763). Oberoende av en persons ålder, kön, kultur, religion och social 

status ska omvårdnaden ge möjlighet till delaktighet samt kännas trygg och respektfull (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  
 

Oavsett indikationen för att få en stomi innebär ingreppet stora förändringar på livet. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för de utmaningar som patienter kan möta samt 

hjälpa personerna att anpassa sig till sitt nya levnadssätt (Boyles, 2010). Personer med stomi 

som har tillgång till en sjuksköterska med utbildning inom stomivård är mer tillfredsställda, har 

bättre kunskap samt upplever mindre problem med sin stomi (Williams, 2014). Att visa respekt 

samt ge stöd, guidning och information har visats hjälpa personer med stomi att anpassa sig till 

sin nya livssituation (Williams, 2008).  

PROBLEMFORMULERING 

En stomi innebär stora förändringar på livet och sjuksköterskan har visats ha stor möjlighet att 

ge stöd och hjälp i hanteringen av en stomi, både praktiskt och psykologiskt. Att beskriva vilka 

svårigheter och utmaningar personer med stomi själva anser sig ha, kan ge möjlighet att 

utveckla metoder för att som sjuksköterska kunna tillfredsställa de behoven. Genom att beskriva 

personers egna upplevelser av en situation kan utmaningar hanteras på det psykologiska och 

existentiella planet och inte bara på det fysiska och praktiska. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stomi. 

METOD 

Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning utifrån en deskriptiv design utfördes. En 

systematisk sökstrategi utvecklades för att finna vetenskaplig litteratur som svarade på syftet 

(Kristensson, 2014).  

Sökstrategi 

En första litteratursökning gjordes i omvårdnadsdatabasen Cinahl Plus with Full Text. De 

bärande orden i syftet valdes ut och översattes till engelska. Synonymer eller ord med liknande 

betydelse söktes efter i Svensk MeSH. Ordet ”upplevelser” översattes till ”experiences” och 

synonymen ”perception” fanns i Svensk MeSH. Ordet ”stomi” översattes till ”stoma” och 

synonymen ”ostomy” fanns i Svensk MeSH. Ämnesord eftersöktes sedan i 

ämnesordsfunktionen Cinahl Headings. Ordet ”perception” blev ämnesordet ”Perception”, 

ordet ”experience” blev ämnesordet ”Life experience” och ordet ”stomi” blev ämnesordet 

”Ostomy”. En fritextsökning gjordes även på sökordet ”experienc*” som trunkerades för att 

inkludera alla ändelser på ordet. För att kombinera sökorden användes Booleska sökoperatorer. 

Orden ”experienc*”, ”Life experience” och ”Perception” kombinerades med OR och ordet 

”Ostomy” lades sedan till med AND. En första provsökning genomfördes för att eventuellt 

finna fler ämnesord. Ämnesordet ”Quality of life” upptäcktes då bland ämnesord kopplade till 

artiklar som svarade på syftet. De olika ämnesorden och ”experienc*” söktes var för sig innan 

de kombinerades med varandra. ”Quality of life”, ”Perception” och ”Life experience” 

kombinerades med ”experienc*” med OR och ämnesordet ”Ostomy” lades till med AND och 

den slutgiltiga sökningen gjordes (Kristensson, 2014). Se bilaga 1.  
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Artiklar som var på engelska, peer reviewed samt publicerade mellan 2006-2016 eftersöktes. 

Sökningen gav totalt 200 artiklar.  
 

En systematisk sökning gjordes också i omvårdnadsdatabasen Medline. De ämnesord och 

sökord som användes vid sökningen i Cinahl eftersöktes som ämnesord i Medline. Ämnesorden 

”Quality of life”, ”Perception” och ”Ostomy” skapades. ”Life experience” och ”experienc*” 

söktes i fritext då orden inte fanns som ämnesord. Orden söktes separat innan de kombinerades 

med varandra. ”Quality of life”, ”Perception”, ”Life experience” samt ”experience” 

kombinerades med OR och ”Ostomy” lades sedan till med AND.  Endast artiklar på engelska, 

som var publicerade mellan 2006-2016 eftersöktes. Sökningen resulterade i 103 artiklar, se 

bilaga 1.  

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderas var de som belyste patienters perspektiv av att leva med stomi. Alla 

könstillhörigheter och åldrar inkluderades i studien. Artiklar som beskrev omvårdnadspersonals 

perspektiv och erfarenheter av patienter med stomi exkluderades.  

Urvalsförfarande  

Baserat på inklusions- och exklusionskriterierna genomfördes urvalet i fyra steg, se bilaga 1. 

Första urvalet utgick ifrån artiklarnas titel. 303 titlar lästes och de artiklar som kunde svara på 

syftet valdes. 242 artiklar inkluderades och 61 artiklar exkluderades.  
 

I det andra urvalet läste författarna var för sig de 242 abstrakts som valts i urval ett. De artiklar 

som kunde svara på syftet valdes. Författarna jämförde sedan de valda artiklarna och kom 

överens om vilka artiklar som skulle väljas. I urval två exkluderades även dubbletter mellan 

databaserna. Dubbletterna plockades bort i Medline och sparades i Cinahl Plus with Full Text. 

Totalt 38 artiklar valdes ut och 204 artiklar sorterades bort i urval två.  
 

Endast de artiklar som enbart redovisade kvalitativa resultat inkluderades i det tredje urvalet. 

Utifrån de 38 artiklar som återstod från urval två valdes elva artiklar ut och 27 sorterades bort.   
 

De elva kvarstående artiklarna lästes i fulltext i det fjärde urvalet för att se att resultatet svarade 

på uppsatsens syfte, vilket överensstämde med alla de valda artiklarna.  

Granskning 

De elva artiklar som valdes i urvalsprocessen granskades kritiskt med hjälp av 

granskningsmallen ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

- patientupplevelser” från, SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). 

Granskningsmallen följdes i sin helhet och artiklarna granskades utifrån syfte, urvalsförfarande, 

datainsamling, dataanalys samt resultat. Granskningen skedde självständigt av de båda 

författarna och jämfördes sedan. För att bedöma artiklarnas kvalitet gjordes en överskådlig 

bedömning av hur många av kriterierna i granskningsmallen som uppfyllts. Artiklarna 

tilldelades betyget bristfällig kvalitet, god kvalitet, eller mycket god kvalitet beroende på hur 

många av granskningsmallens kriterier som uppfyllts. Av de elva artiklar som granskades 

valdes tio till studien. Se bilaga 2.  
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Bearbetning och analys 

Analys och bearbetning genomfördes utifrån integrerad analys med ett induktivt perspektiv. 

Studiernas resultat lästes i sin helhet av var och en av författarna. Resultat som svarade på syftet 

markerades. Det resultat som markerats i var och en av artiklarna översattes till svenska och 

skrevs ned. Resultat med liknande innehåll sorterades ut och sammanställdes sedan i 

subkategorier. Vid första bearbetningen av resultatet framgick 12 subkategorier. De 

bearbetades sedan till åtta subkategorier som bildade två kategorier, se figur 1 (Kristensson, 

2014). 

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes med hänsynstagande till de fyra etiska principerna autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada-principen samt rättviseprincipen. En övervägning gjordes innan 

studiens start där studiens nytta och risker för skada jämfördes. Studien ansågs bidra med mer 

nytta än risk för skada vilket gjorde att studien genomfördes i enlighet med nyttoprincipen.  

Genom att endast använda resultat från artiklar där informerat samtycke givits från 

studiedeltagare beaktades autonomiprincipen. Upplevelser från studiedeltagare beskrevs på ett 

respektfullt sätt för att beakta personernas autonomi och integritet vilket är i enlighet med inte 

skada-principen. Ingen skillnad på de olika studiedeltagarnas upplevelser gjordes, allas 

erfarenheter behandlades lika, vilket överensstämmer med rättviseprincipen (Kristensson, 

2014).  

 

Sju av de tio valda studierna hade etiskt resonemang beskrivet i sina artiklar. Informerat 

samtycke hade givits av alla deltagare i samtliga sju studier. De tre studier där etiskt resonemang 

inte förts i artikeln var publicerade i tidskrifter som krävde godkännande från etisk kommitté 

samt informerat samtycke från samtliga deltagare. Tidskrifterna krävde även att all information 

och data som användes inte skulle kunna återkopplas till studiedeltagarna.  

 

Informerat samtycke, godkännande från etisk kommitté och hänsynstagande till konfidentialitet 

kring personlig information är etiska principer som ska beaktas vid forskning på människor 

enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013).  

RESULTAT 

Resultatet redovisas i två kategorier och åtta subkategorier, se figur 1. 

 

Känslomässiga aspekter av att leva med stomi 

Chock och smärta efter operation 

Det kunde upplevas som en chock att vakna upp efter en operation med en stomi. Operationen 

i sig upplevdes som det svåraste med att leva med stomi på grund av smärta och trötthet. En del 

upplevde operationen som en så hemsk upplevelse att de hellre levde med komplikationer eller 

problem istället för att försöka åtgärda dem med ytterligare en operation. Personer beskrev att 

de inte kände sig normala när de vaknade upp med stomi (McMullen et al., 2008). 

 

Stomioperationen ledde till en stor fysisk förändring för kvinnor med stomi. De blev chockade 

första gången de såg sin kropp efter operationen. På grund av svullnad och blåmärken runt 

operationsområdet beskrevs den första upplevelsen av stomin som värre än den i efterhand 
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ansågs vara. Kvinnorna var vana vid svår smärta på grund av deras grundsjukdom. Därför 

trodde de att de skulle klara av att hantera svåra smärtor efter operationen. De var chockade 

över att resultatet blev det motsatta. Kvinnorna hade en bild av att kvinnor är vana vid mer 

smärta på grund av barnafödande, vilket ledde till att de ansåg att de skulle klara av svåra 

smärtor (Notter & Burnard, 2006).  

 

Personer beskrev att de blivit överraskade och överväldigade samt att de kände sig osäkra och 

obeslutsamma efter operationen (Danielsen et al., 2013). Kvinnor kände ångest över hur deras 

familj reagerade när de såg kvinnan för första gången efter operationen. De beskrev även ett 

stort behov av avskildhet vid återhämtningen efter operationen vilken var bristfällig. Privata 

angelägenheter som kvinnan aldrig ens diskuterat tillsammans med sina närmsta anhöriga 

diskuterades nu helt öppet bland personal, patient och anhöriga vilket upplevdes som 

problematiskt (Notter & Burnard, 2006).  
 

 

 
 

Figur 1. Resultatet beskrivet i två kategorier med sammanlagt åtta subkategorier. 
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Stomin ledde till en förändrad självbild  

Kvinnor med stomi ansåg att de hade lägre värde som kvinna för att de såg annorlunda ut. En 

bild av att kvinnor skulle vara rena och attraktiva ledde till att de kände sig osäkra och 

obekväma. De ansåg att kulturellt sett skulle feces hållas undangömt från omgivningen. På 

grund av den fysiska förändringen kände de sig som mindre värda kvinnor, mödrar samt 

attraktiva partners (Honkala & Berterö, 2009). Liknande upplevelser beskrevs av Notter och 

Burnard (2006) där kvinnor med stomi kände sig vanställda och mindre kvinnliga. De ansåg 

sig ha förlorat vad de såg som en basal funktion vilket ledde till att de kände sig orena och 

äcklade av situationen. En del kvinnor upplevde att de gick från att vara en människa till att 

vara ett djur på grund av den förlorade kontrollen över sin kropp. Om något gick fel och 

kvinnorna behövde hjälp att tvätta sig kände de sig förnedrade även om personalen upplevdes 

som vänliga. Honkala och Berterö (2009) redogjorde för att kvinnor kände sig osäkra och kände 

en sorts konstant trötthet. Energi till att ta hand om sitt hem och delta i sociala aktiviteter med 

sina barn upplevdes som svår att finna.  Kvinnor beskrev en känsla av att familjen alltid fick 

anpassa sig efter dem i och med att livet med stomi innebar ständig planering och fasta rutiner. 
 

Personer med stomi upplevde stomin som ett tabu och kopplade samman en kropp som inte ser 

ut som andras med skuld och skam (Danielsen et al., 2013). Personer försökte dölja sin stomi 

och kände sig utpekade av främlingar, vänner och familj (McMullen et al., 2008).  Att behöva 

göra sig av med använt stomimaterial inför andra människor visade att personen var annorlunda 

vilket kunde upplevas som förnedrande (Notter & Burnard, 2006). Ungdomar beskrev 

självmedvetenhet över hur deras kropp förändrats samt svårigheter att anpassa sig till de 

kroppsliga förändringarna. De upplevde ett intrång i den personliga sfären på grund av de 

kontinuerliga undersökningar och medicinska procedurer de genomgick. Ungdomars 

självmedvetenhet kopplades även till oro över att andra skulle lägga märke till stomin vilket de 

förmodade skulle leda till genans och förnedring (Nicholas et al., 2008).  
 

Kvinnor med stomi beskrev hur de undvek situationer där de kunde exponeras (Honkala & 

Berterö, 2009). Kvinnor med stomi utvecklade strategier för att dölja sina kroppar. De lät inte 

sina män se dem nakna, de stängde dörren till badrummet, släckte lyset och köpte underkläder 

som dolde både ärren runt stomin och själva stomin (Notter och Burnard, 2006). 

Att lära sig leva med ett påtvingat externt objekt 

Personer med stomi hade inget annat val än att acceptera att de fått en stomi. De upplevde att 

förslaget om operation lades fram utan andra alternativ. Personer som var vid medvetande och 

var beslutsförmögna garanterades inte att själva få besluta om de skulle få en stomi eller inte. 

Att genomföra operationen snarast rekommenderades vilket ledde till att personer upplevde att 

de inte fick tid att själva fundera på sina egna önskemål (Barnabe & Dell’Acqua, 2008). 
 

Personer med temporär stomi beskrev en önskan om att stomin skulle stängas samt en rädsla 

för att det inte skulle bli så (Danielsen et al., 2013). En känsla av att inte ha valt ett liv med 

stomi utan snarare uthärdade det uppstod (Barnabe & Dell’Acqua, 2008). Att vara tvungen att 

leva inom vissa gränser och en känsla av att leva ett begränsat liv återgavs av personer med 

stomi (Danielsen et al., 2013). Även om en del personer hanterade stomin väl hade de flesta 

svårigheter med att anpassa sig. Flertalet kvinnor med stomi såg den som någonting som inte 

tillhörde deras kropp. De refererade till stomin som ”det” och beskrev den som ett externt objekt 

och inte som en del av dem själva. Kvinnorna ville inte associera sig med stomin eftersom de 

ansåg att den var förnedrande. En del av kvinnorna klarade inte av att byta stomipåsen utan 

hjälp, och somliga klarade inte av att titta på den (Notter & Burnard, 2006). 
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Det bästa sättet att lära sig att leva med stomin ansågs vara att dra lärdom från andra i samma 

situation. Att hantera sin stomi var startpunkten för anpassning till livet med stomi och personer 

beskrev att de testade sig fram för att finna lösningar till sina vardagsproblem kopplade till 

stomin (Danielsen et al., 2013). Personer beskrev en svårighet i att veta vilka frågor de skulle 

ställa till personal. De vände sig ofta till internet för att få information. Informationen från 

internet upplevdes som väldigt basal och ansågs inte ge tips och råd för en god egenvård.  De 

fortsatte att söka information om stomivård men de upplevde att det var svårt att bedöma 

kvaliteten på informationen. Personer beskrev vikten av att ta del av andras upplevelser av stomi 

och fördelar och nackdelar med olika stomimaterial (Sun et al., 2014). Stödgrupper beskrevs 

som en viktig faktor för att få tips och råd från andra personer med stomi (McMullen et al., 

2008). Personer beskrev att de till en början fått hjälp att hantera omvårdnaden av stomin men 

att de efter tid lärde sig att hantera den på egen hand. Strategier som var anpassade till stomin 

utvecklades, vilket ledde till att önskade aktiviteter kunde genomföras (Barnabe & Dell’Acqua, 

2008). Att skapa strategier för att normalisera livet med stomi var för en del överkomligt medan 

det var nästintill omöjligt för andra (Danielsen et al., 2013). För att kunna hantera den nya 

livssituationen upplevde personer att en inre styrka behövdes. Humor ansågs även vara en 

strategi för hantering av situationer runt stomin (Grant et al., 2011). 
 

Ungdomar beskrev en kamp med att avslöja stomin för andra. De upplevde skam och genans 

över stomin och tvekade därför att berätta om den. Utsatthet och genans var kopplat till stomins 

association till privata toalettbestyr. De beskrev en process för att acceptera stomin. I processen 

skildrades vikten av att avslöja stomin för andra. Ångest över hur, när och vem de skulle berätta 

för om stomin beskrevs. Chansen att berätta om stomin ökade om ungdomen själv trodde att 

mottagaren skulle reagera positivt och stöttande. För en del gjorde utomståendes stigma och 

svårigheter att acceptera stomin att ett avslöjande blev problematiskt. En ungdom beskrev 

vikten av att själv vara bekväm med stomin för att kunna visa den för andra. Efter avslöjandet 

för omgivningen kände en del ungdomar en känsla av lättnad (Nicholas et al., 2008). Acceptans 

och stöd från andra beskrevs öka den egna acceptansen för stomin. Stöd från omgivningen ledde 

till emotionell styrka och en känsla av uppmuntran. En del ungdomar kände sig mer känsliga 

och accepterande gentemot sig själva och andra när de anpassat sig till sin nya livssituation 

(ibid.).  
 

En del personer med stomi beskrev en vilja att hålla sig sysselsatta för att inte drunkna i sina 

problem (McMullen et al., 2008). Personer beskrev ett samband mellan att kunna fortsätta vara 

positiv och ett bättre liv (Danielsen et al., 2013). Strategier för att anpassa sig till den nya 

livssituationen utvecklades även hos ungdomar med stomi. En del fick ökad förståelse för 

vikten att vara ärlig om personliga känslor och egna behov (Nicholas et al., 2008). 
 

Enligt kvinnor innebar acceptans av stomin att leva ett så normalt liv som möjligt och inte låta 

stomin bli en sjukdom eller ett handikapp. De ansåg att livet var bättre efter operationen än före 

stomin. En sorts acceptans av stomin ledde till försoning med ett nytt förändrat liv. Kvinnor 

kände tacksamhet över att problem och risker som fanns innan stomin nu var borta (Honkala & 

Berterö, 2009). En stomi betraktades inte som så hemsk för att den ansågs bättre än att dö i 

cancer. Personer kände sig välsignade och tacksamma över ett liv efter cancer och kände att de 

fått en andra chans till livet (McMullen et al., 2008). En del personer med stomi upplevde 

tacksamhet för att få ha livet i behåll (Grant et al., 2011). Trots att livet med stomi var svårt 

beskrev personer en lättnad över att de var vid liv. De beskrev en lättnad över att de inte längre 

var sjuka, led av smärtor eller riskerade att dö (Barnabe & Dell’Acqua, 2008).  
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Stöd från familj och vänner 

Personer med stomi beskrev att nyckeln till lyckad anpassning var att ha ett starkt socialt 

nätverk med partner, familj och vänner (McMullen et al., 2008). Personer beskrev upplevelser 

relaterade till acceptans och kännedom av stomin från närstående. En del personer kunde visa 

sin stomi öppet medan andra beskrev svårigheter med att få närstående att förstå deras situation 

(Sun et al., 2013). Personer upplevde det som positivt med stöd från familj och vänner (Grant 

et al., 2011). Ett gott stöd från närstående beskrevs som uppmuntran, acceptans, humor samt 

hjälp med omvårdnaden av stomin (McMullen et al., 2008).  
 

Ungdomar med stomi ansåg att socialt stöd var avgörande för att utvecklas och känna sig 

mindre isolerad. De uppskattade föräldrars stöd men de kunde ibland uppleva att föräldrarna 

blev överinvolverade i deras vardag. Ungdomar med stomi beskrev att deras självständighet 

minskade på grund av att de behövde hjälp av sina föräldrar. Deras självförtroende och 

självständighet utvecklades när de klarade av att hantera vården av sin stomi under en längre 

tid. De utvecklade egna resurser och strategier vilket genererade anpassning och möjlighet till 

egenvård. Den ökade anpassningen ledde dessutom till minskad avsky mot stomin hos 

ungdomarna (Nicholas et al., 2008).  
 

Ungdomarna beskrev att vänskapsrelationer värderades efter hur vännerna reagerade på stomin. 

Relationer blev starkare eller svagare beroende på om vännen gav positiva eller negativa 

reaktioner på stomin. I vissa fall stärktes ungdomars vänskapsrelationer i och med att vänner 

gav stöd, hjälpte till att hålla koll på stomin samt var omhändertagande (Nicholas et al., 2008). 

 

Ungdomarna beskrev en känsla av sorg och oro för sina friska syskon. De klandrade sig själva 

för att de upplevde att de tog för mycket av föräldrarnas tid från sina friska syskon. Trots att 

ungdomarna oroade sig för deras påverkan på familj och vänner förstod de ändå att de behövde 

fortsatt fysiskt och emotionellt stöd (Nicholas et al., 2008). 

Intimitet och sexualitet 

På grund av kroppsförändringar, fysiska problem och genans för stomin förekom svårigheter 

med intima relationer och sexuell funktion (McMullen et al., 2008). En del kvinnor upplevde 

det svårt att ha en sexpartner på grund av stomin. Anledningen var att de själva tyckte att de 

luktade illa samt att de var äcklade av stomin och dess odör. En kvinna beskrev att hon behövde 

känna annorlunda om sig själv för att kunna finna en sexpartner. Att inte veta hur en potentiell 

partner skulle reagera på stomin ledde till att en kvinna inte hade inlett någon sexuell relation 

sedan hon opererats. Hon kände sig inte heller bekväm med att onanera. Kvinnan beskrev att 

det hade varit svårare att hantera ett bristande sexliv om hon varit yngre (Ramirez et al., 2009). 

Grant et al. (2011) beskrev en persons svårigheter att visa sig naken i en intim situation efter 

operationen på grund av den reaktion som stomin framkallade hos sexpartnern. 
 

Kvinnor upplevde att stomin var ett hinder för ett fortsatt sexliv med sin partner på grund av att 

de var svårt att känna sig sexig med stomi. Kulturen kvinnorna levde i hade en tydlig aversion 

mot feces. De ansåg därför att det var oetiskt med sexuell upphetsning i nära anslutning till 

feces. En del kvinnor hade genom olika strategier kunnat bibehålla en god intim och sexuell 

relation med sin partner exempelvis genom att använda en ny stomipåse eller tömma den 

befintliga stomipåsen före samlag (Ramirez et al., 2009). 
 

Kvinnor upplevde att det var svårt att vara spontana och att noggrann planering krävdes inför 

intima situationer. De kände sig orena och ville ha en tom och ren stomipåse för att känna sig 

fräscha (Honkala & Berterö, 2009). Sexuell aktivitet genomfördes inte utan en stomipåse på 
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plats på grund av rädsla för olyckor och läckage. Kvinnor upplevde det viktigt att täcka stomin 

med handdukar, tubtoppar eller nattlinnen före sexuell aktivitet. Att täcka stomin bidrog till att 

hålla stomipåsen på plats och därmed förhindra olyckor samt att stomin doldes. Många kvinnor 

beskrev dels att de inte ville att deras partner skulle se stomipåsen men också att de själva inte 

ville se den. Orsaken till att dölja stomin var att minska sin egen samt sin partners avsmak. 

Kvinnor som kunnat ha ett fortsatt sexliv beskrev att en stöttande make som accepterade deras 

deformerade kroppar bidrog till att de kunnat återuppta sitt sexliv. Trots att stomin skapade 

svårigheter med sexuell aktivitet kände kvinnor att det var värt att offra för att få behålla sitt liv 

(Ramirez et al., 2009). 

Sjukvårdspersonalens bemötande 

Personer med stomi såg fördelar med att ha ett stöttande, informationsgivande och kompetent 

sjukvårdsteam. De beskrev också hur det kändes att bli bemött av personal utan kunskap om 

stomivård vilket ledde till obesvarade frågor och förvirrande information. Personerna kunde 

uppleva att deras specifika behov inte tillgodoseddes av sjukvårdspersonalen (McMullen et al., 

2008). Personer med stomi upplevde svårigheter med att bli omhändertagen av osäker och 

okunnig personal (Notter & Burnard, 2006; Sun et al., 2014). Att bli bemött av ny personal utan 

vetskap om en persons stomi och livssituation upplevdes som svårt. Negativa möten med 

personal var frustrerande och gjorde inte anpassningen till livet med stomi lättare (Sun et al. 

2014). 
 

Stomisjuksköterskan upplevdes som en viktig problemlösare. Deras kunskap om stomivård, 

diet och material sågs som verktyg för en framgångsrik anpassning till det nya livet med stomi 

(McMullen et al., 2008). Personer beskrev att möten med rutinerade sjuksköterskor bidrog med 

kunskap om hantering av stomin (Sun et al., 2014). Kvinnor med stomi beskrev att de helt 

förlitade sig på stomisjuksköterskan. Istället för att fråga ordinarie personal om hjälp kunde de 

vänta lång tid på att få hjälp från en stomisjuksköterska. Kvinnorna beskrev att det var större 

sannolikhet att de upplevde problem med sin stomivård om det inte fanns en stomisjuksköterska 

närvarande under den postoperativa tiden (Notter & Burnard, 2006). Att lita på och känna sig 

säker med sin sjukvårdspersonal var något som beskrevs som väsentligt hos personer med 

stomi. De poängterade även vikten av tid för en fullständig dialog mellan personal och patient 

(Danielsen et al., 2013).  

Praktiska hinder i vardagen 

Stomins placering och oro för läckage, lukt och ljud 

Kvinnor upplevde en rädsla för att läckage och dålig lukt skulle uppstå offentligt och att 

människor i omgivningen skulle stirra på dem. En rädsla för lukt och läckage kan leda till att 

kvinnor drar sig från offentliga platser såsom kollektivtrafik, teater, bio eller en shoppingtur 

(Honkala & Berterö, 2009). Personer upplevde det utmattande att konstant behöva ha koll på 

stomin för att förebygga att pinsamma olyckor inträffade (Sun et al., 2013). Personer med stomi 

uttryckte en konstant känsla av kontrollbehov samt att de kände sig omslutna av osäkerhet 

(Danielsen et al., 2013). Personer upplevde en oro för läckage orsakad av fysisk aktivitet, 

blockad i stomin eller läckor från tömningsbara stomier (Sun et al., 2013). En del kvinnor 

beskrev problemet med läckage som motbjudande (Notter & Burnard, 2006). I och med 

svårigheter att finna offentliga toaletter undvek kvinnor att lämna hemmet (Honkala & Berterö, 

2009). 
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Personer beskrev också problemet med gas och lukt som speciellt utmanande i en offentlig 

miljö, som restaurang eller offentliga toaletter. Offentliga toaletters design, renlighet, tillgång 

på toalettpapper samt svårigheten att tvätta ur sin stomipåse beskrevs som utmanande för 

personer med stomi (Sun et al., 2013). Utmaningar med offentliga toalettbesök beskrevs även 

av Notter och Burnard (2006). På grund av att vissa typer av stomier lättast töms genom att 

personen står på knä vid toaletten beskrevs sökandet efter fräscha offentliga toaletter som en 

viktig aspekt för personer med stomi. Svårigheter att tömma stomin utanför hemmet beskrevs 

även av McMullen et al. (2008) som ett hinder i vardagen för personer med stomi.  
 

Kvinnor beskrev utmaningar med att ha ett fast jobb på grund av svårigheter att hålla en bestämd 

tid samt en rädsla för lukt och läckage. En kvinna berättade att om påsen går sönder på väg till 

jobbet måste hon hem och duscha och byta stomipåse vilket gjorde det svårt att med säkerhet 

passa en avtalad tid. Den sjukfrånvaro som var relaterad till stomin bidrog till att personerna 

upplevde det problematiskt att behålla ett arbete (Honkala och Berterö, 2009). Svårigheter 

beskrivs även av Grant et al. (2011) där personer med stomi kopplade eventuella olyckor med 

stomin och de negativa känslor som medföljde, som ett hinder för att ha ett arbete.  
 

Att resa bort och bo med främlingar, att färdas långa sträckor och under lång tid samt äta 

annorlunda kost beskrevs som utmaningar kopplade till att resa med stomi (Grant et al., 2011). 

Många personer undvek att resa på grund av att det då var svårt att dölja stomin. De beskrev 

även problem med offentliga toaletter samt att det var svårt att flyga på grund av att de då 

behövde sitta nära en främmande person en lång tid. Att använda flygplanstoaletter samt att gå 

igenom säkerhetskontrollen upplevdes som förnedrande (McMullen et al., 2008). Stomins 

placering innebar ofta problem vid långa resor på grund av att säkerhetsbältet klämde över 

stomin (Sun et al., 2013). Noggrann planering krävdes inför alla sorters resor. En avvägning av 

hur mycket material som skulle behövas samt var mer kunde införskaffas om det tog slut 

planerades inför en resa (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009).  
 

Personer med stomi kopplade ofta ihop gas och lukt med vilken typ av mat de intagit. För att 

hantera flödet i stomin kunde de välja att inte äta alls inför planerade resor eller offentliga 

sammanhang. Anpassningar i kosten förekom och var högst individuella och hade ofta listats 

ut genom att prova sig fram. De beskrev förändringar i val av kost samt förändringar på tiderna 

för måltider. Exempelvis äta lite och ofta under hela dagen samt att tugga maten ordentligt (Sun 

et al., 2013).  För en del innebar anpassningen att hitta en passande diet samt klara av att hålla 

en god vätskebalans (Honkala & Berterö, 2009). Olika födoämnen kunde leda till förstoppning, 

diarré eller blockader i stomin hos enskilda individer, vilket ledde till att personer med stomi 

provade sig fram till vilka produkter de skulle avstå från (McMullen et al., 2008). Att testa sig 

fram till en passande kost beskrevs även av Grant et al. (2011) där personer med stomi berättat 

om hur de identifierat kost som orsakade gas och snabb tarmtömning.  
 

Personer med stomi beskrev en konstant kamp för att förhindra dålig lukt (Sun et al., 2013). Att 

påsen fylldes med gas ledde till ångest över ljud och lukt samt svårigheter att röra sig och dölja 

påsen (McMullen et al., 2008). Irrigation beskrevs som en strategi för att motverka dålig lukt. 

Irrigation, som är en sorts tömning och genomsköljning av tarmen, upplevdes även som en 

underlättande metod istället för att använda stomipåse (Sun et al., 2013).  
 

Svårigheter att röra sig ledde också till att personer med stomi upplevde det svårt att bibehålla 

de fysiska aktiviteter de tidigare gjort. Fysisk aktivitet försvårades av hinder att utföra vissa 

rörelser på grund av stomin placering (Sun et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009). Att ligga på 

mage, stretcha eller simma i en pool utgjorde besvär kopplade till fysisk aktivitet (Honkala & 

Berterö, 2009). Grant et al. (2011) beskriver hur personer med stomi upplevde svårigheter med 
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vissa fysiska aktiviteter, exempelvis vandring, simning, bowling och trädgårdsarbete men även 

att finna bekväma sovpositioner utan oro för läckage. Det visade sig att anpassning till sin stomi 

ledde till att personerna kunde återuppta de fysiska aktiviteter som de känt sig hindrade att 

utföra. 

Stomimaterial och kläder 

Det var en process för personer med stomi att finna rätt stomimaterial (McMullen et al., 2008). 

Material kunde orsaka läckage på grund av förband utan tillräckligt fäste samt läckande 

stomipåsar. Att materialet runt stomin kunde reagera på olika väder, exempelvis inte fästa lika 

bra vid varmt väder samt allergiska reaktioner på plasten i stomipåse och förband beskrevs som 

problem kopplade till stomimaterial (Sun et al., 2013). McMullen et al. (2008) redogjorde även 

för problem med huden runt stomin som irritation, rodnad och smärta hos personer med stomi. 
 

I offentliga situationer ledde läckage till genans och ångest (Sun et al., 2013). Oro över 

oförutsägbarhet gällande material samt oro för misslyckanden, speciellt läckage ledde till att 

personer utvecklade en strategi för att underlätta missöden (McMullen et al., 2008). För att 

hantera oro över pinsamma situationer medtogs en väska packad med stomimaterial, 

rengöringsmaterial och ett extra klädombyte (Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008; 

Sun et al., 2013).  
 

Personer med stomi testade sig ofta fram till ett val av material som passade deras behov. Om 

material som passade personen plötsligt slutade tillverkas ledde det till en ångestfylld situation 

för personen eftersom nytt material var tvunget att testas (Sun et al., 2013). I och med processen 

att hitta passande material beskrev personer en motvilja att byta stomimaterial när de väl vant 

sig vid en typ av produkter (Sun et al., 2014). 
 

Begränsningar och anpassningar i klädval förekom hos personer med stomi (Sun et al, 2013). 

Att behöva ändra klädstil påverkade kroppsbilden och självuppfattningen (McMullen et al., 

2008). Kvinnor förändrade sin klädstil av två skäl. De ville inte använda åtsittande kläder som 

tidigare framhävt deras kvinnliga figur på grund av att det tydligt synliggjordes att de hade en 

stomi. Tighta kläder valdes också bort på grund av att de kunde leda till irritation i området runt 

stomin (Honkala och Berterö, 2009). Att undvika tighta och för stomin irriterande kläder 

beskrevs också av Grant et al. (2011). Hos män var ändrat val av underkläder samt hängslen 

istället för bälte en typ av förändring. Hos både män och kvinnor beskrevs användandet av 

större byxor och tröjor som anpassning för stomin. En del beskrev att de övergivit hela sin 

garderob samt beskrev stora svårigheter att finna kläder som matchade deras behov (Sun et al., 

2013). Personer föredrog att använda kläder som dolde stomin för andra människor (Grant et 

al., 2011). En del personer avstod att använda badkläder eller byta om där någon kunde se dem 

för att undvika att avslöja stomin för omgivningen (McMullen et al., 2008). 

RESULTATSAMMANFATTNING 

Att leva med stomi ledde till känslomässiga och praktiska utmaningar som yttrade sig på 

varierande sätt. Den första tiden efter en stomioperation upplevdes som svår och chockartad. 

Stomin ledde till en förändrad självbild och personer redogjorde för en känsla av att vara 

annorlunda samt en rädsla för att omgivningen skulle upptäcka deras stomi. Anpassning till det 

nya livet med stomi formades av den egna acceptansen för stomin. Familj och vänner beskrevs 

även som en viktig del i en framgångsrik anpassning till den nya livssituationen. Kvinnor 

upplevde svårigheter med intima situationer efter de fått sin stomi. Strategier utvecklades för 

att kunna hantera intima situationer och kunna ha ett fortsatt sexliv. Personer med stomi beskrev 
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även vikten av att ha kompetent och kunnig sjukvårdspersonal runt sig. De beskrev skillnaderna 

mellan bemötandet från säker personal i jämförelse med bemötandet från osäker personal. 

Personer med stomi beskrev praktiska hinder som påverkade vardagslivet. Oro för läckage, lukt 

och ljud upplevdes som en faktor som bidrog till besvärlighet att vistas i offentliga miljöer. Att 

finna passande stomimaterial och kläder beskrevs som en individuell process för var och en av 

personerna med stomi i och med varje enskild individs personliga önskemål och behov.  

METODDISKUSSION 

En litteraturstudie är en bra metod för att kunna sammanfatta kunskap om ett valt ämne och 

därmed finna kunskap som kan besvara ett valt syfte (Kristensson, 2014). Att summera det 

rådande kunskapsläget och besvara en specifik frågeställning ansågs vara en god metod för att 

kunna beskriva personers upplevelser av ett ämne vilket stärkte valet av en litteraturstudie som 

metod.  
 

Databasen Cinahl valdes för att den innehåller omfattande omvårdnadsvetenskaplig litteratur 

(Kristensson, 2014). Cinahl innehåller referenser till över 3000 tidskrifter och material från 

1981 och framåt och ansågs därför sannolikt kunna bidra med litteratur för att besvara studiens 

syfte (Karlsson, 2012). Medline är den största sökmotorn i databasen PubMed (Kristensson, 

2014). PubMed innehåller vetenskaplig litteratur från alla områden inom biomedicinen, där 

omvårdnad är inkluderat. En systematisk litteratursökning genomfördes i PubMed eftersom 

databasens omfattning med över 20 miljoner referenser ansågs ge möjligheten att finna artiklar 

som svarade på syftet (Karlsson, 2012). 
 

För att kunna finna relevant vetenskaplig litteratur i de valda databaserna skapades sökord 

utifrån valda nyckelord i syftet. Bärande ord i syftet skrevs ned, översattes och synonymer 

söktes för att skapa lämpliga sökord. Med hjälp av sökorden skapades ämnesord. Ämnesord 

användes för att göra sökningen mer specifik och för att exkludera irrelevanta artiklar. Några 

av de valda sökorden fanns inte som ämnesord och söktes därför i fritext. Ämnesorden och 

fritextsökningarna kombinerades sedan med booleska sökoperatorer för att öka sökningens 

känslighet. Begränsningar valdes för att endast få vetenskapligt granskad litteratur, på engelska 

som publicerats de senaste tio åren. Tidsbegränsningen gjordes för att få så aktuell kunskap som 

möjligt (Kristensson, 2014).  
 

För att endast få personers egna upplevelser av att leva med stomi var ett inklusionskriterium 

att studierna skulle belysa personers eget perspektiv. Då omvårdnadsvårdpersonals erfarenheter 

av patienters upplevelser av stomi inte var av intresse för studien exkluderades artiklar som 

beskrev vårdpersonals perspektiv. För att svara på syftet, som inkluderade alla personer med 

stomi, medräknades alla åldersgrupper och könstillhörigheter i studien vilket ledde till att inga 

ytterligare exklusionskriterier användes.  
 

Urvalet genomfördes med en tydlig förbestämd struktur i fyra delar. För att inte påverka 

varandra läste båda författarna samtliga abstrakts var för sig för att sedan jämföra och diskutera 

vilka artiklar som skulle inkluderas. De artiklar där författarna var oeniga om relevansen 

inkluderades för att inte riskera att exkludera en artikel som kunnat svara på syftet (Rosén, 

2012). 
 

Studien syftade till att beskriva personliga upplevelser vilket bäst beskrivs genom kvalitativ 

metod (Kristensson, 2014). På grund av osäkerhet kring hur mycket litteratur som sökningen 

skulle ge begränsades inte sökningen till endast kvalitativa artiklar till en början. I och med att 

många artiklar återstod efter läsning av abstrakts exkluderades studier som inte enbart 
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redovisade kvalitativa resultat. I tre av studierna som inkluderades användes mixed method. 

Studierna inkluderades ändå på grund av att de artiklar som använts endast redovisade 

resultaten från studiernas kvalitativa del.  
 

Artiklarna lästes i sin helhet av var och en av författarna för att avgöra om de uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna samt svarade på studiens syfte. Att författarna enskilt läste 

artiklarna minskade risken att författarna påverkade varandras åsikter (Rosén, 2012). Genom 

att enskilt läsa artiklarna till studien stärks studiens trovärdighet (Kristensson, 2014). 
 

En granskningsmall för kvalitativ forskning valdes eftersom de artiklar som skulle granskas 

endast redovisade kvalitativa resultat. Genom att artiklarna systematiskt granskades efter 

granskningsmallen värderades alla artiklar på likadant sätt av bägge författarna.  I och med att 

granskningen genomfördes enligt granskningsmallen minskade risken att författarnas åsikter 

eller förförståelse påverkade värderingen (Rosén, 2012).  
 

För att stärka en studies överförbarhet bör studiedeltagarna och studiens sammanhang vara 

tydligt beskrivna. Då får läsaren en god möjlighet att själv bedöma om studiens överförbarhet 

(Kristensson, 2014). I studiens artikelmatris beskrivs de olika studiernas studiegrupper 

översiktligt och det framgår även i vilka länder studierna genomförts. På så vis stärks studiens 

överförbarhet.  
 

En integrerad analys innebär att resultat från de inkluderade studierna flätas samman. Integrerad 

analys valdes som analysmetod för att kunna redovisa studiens resultat på ett översiktligt sätt 

där resultaten i de inkluderade studierna sammanställdes för att tydliggöra likheter och 

skillnader (Kristensson, 2014). Författarna läste och markerade resultat som svarade på syftet 

var för sig, för att sedan tillsammans sammanställa studiens resultat. Risken att det slutgiltiga 

resultatet i studien färgats av författarnas åsikter och förförståelse minskades på så vis (Rosén, 

2014). Även här stärks studiens trovärdighet av att hänsyns tagits till förförståelse och åsikter 

hos författarna genom att läsningen och markeringen av resultatet skett enskilt (Kristensson, 

2014).  
 

Genom att använda autonomi-, nytto-, inte skada-, och rättviseprincipen stärktes studiens etiska 

resonemang. På så vis beaktades forskningsetik och risken att snedvrida resultat eller att 

beskriva resultat på ett sätt som kan upplevas som kränkande minskade (Kjellström, 2012).  

 

I studiens bakgrund beskrivs hur många människor i USA och Storbritannien som lever med 

stomi, men inte hur många personer med stomi det finns i Sverige. Någon säker källa på antalet 

individer med stomi i Sverige kunde inte påträffas. För att ge en överskådlig bild av hur 

förekommande en stomi är togs därför uppgifter om antalet personer med stomi i andra länder 

med i bakgrunden trots att förekomsten skulle kunna variera mellan olika länder.  
 

I en systematisk litteraturstudie eftersökts all kunskap som finns om det valda ämnet, medan en 

litteraturstudie med systematisk sökning inte nödvändigtvis behöver göra det då det blir ett 

alltför stort arbete (Kristensson, 2014). För att finna mer vetenskaplig litteratur som kunnat 

svara på studiens syfte hade fler sökningar kunnat göras i ytterligare databaser. Den mängd 

artiklar som sökningarna gav ansågs vara tillräcklig för att kunna besvara studiens syfte 

eftersom det var en litteraturstudie med systematisk sökning. Endast två databaser användes i 

studien, men sökningar i fler databaser hade kunnat generera ytterligare vetenskapliga artiklar 

som svarat på syftet, och därmed kunnat förändra resultatet.  
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I och med att fritextsökningar gjordes på de nyckelord som inte fanns som ämnesord minskade 

sökningens specificitet och sökningens sensitivitet ökade. När sensitiviteten i sökningen ökar 

resulterar sökningen i fler artiklar och därmed också fler irrelevanta artiklar. Sökningarna ledde 

till ett stort antal artiklar vilket gjorde att arbetet med att exkludera irrelevanta artiklar blev 

omfattande. Vid ett stort antal artiklar att läsa abstrakt på, finns risken att artiklar sorteras bort 

felaktigt på grund av bristande fokus i det omfattande arbetet. Genom att författarna läste 

abstrakts var för sig minskade risken att artiklar sorterades bort felaktigt, eftersom 

sannolikheten att två personer missar en relevant artikel är mindre än att en person gör det. Att 

finna fler ämnesord och använda fler begränsningar hade lett till ett mindre omfattande 

sökresultat (Kristensson, 2014). Fler ämnesord och begränsningar hade krävt ett snävare syfte, 

vilket var svårt i och med att målet var att undersöka upplevelser från alla typer av personer 

med stomi, inte bara upplevelser från en viss typ av människor. 
 

För att begränsa det omfattande arbetet med att läsa abstrakts hade kvalitativa artiklar kunnat 

eftersökas direkt i litteratursökningen. Genom att begränsa sökningen till endast kvalitativa 

artiklar hade sökresultatet kunnat generera ett färre antal artiklar och därmed gjort urvalsarbetet 

mindre omfattande. Risken finns att de studier som använt mixed method, men endast 

redovisade kvalitativa resultat, inte hade presenterats i sökningen. Artiklar med kvalitativt 

resultat från mixed method-studier inkluderades i studien på grund av att ett otillräckligt antal 

kvalitativa studier genererats i sökningen. Att begränsa sökningen till att endast eftersöka 

kvalitativa artiklar hade därför kunnat ge ett otillräckligt antal artiklar av god kvalitet som 

kunnat svara på syftet i studien.  

 

Eftersom syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med stomi 

önskades primärt kvalitativa studier (Kristensson, 2014). De artiklar som använts från mixed 

method-studier beskriver endast de kvalitativa resultat som nåtts, och inkluderades därför i 

studien. 
 

Att bestämma tidsbegränsningen 2006-2016 krävde viss eftertanke. En för snäv tidsbegränsning 

kan leda till ett begränsat sökresultat vilket kan leda till svårigheter att finna tillräckligt många 

artiklar av hög kvalitet (Kristensson, 2014). Enbart aktuell forskning eftersöktes, vilket gjorde 

att en tioårsperiod bedömdes passande. Litteratur som publicerats före 2006 hade kunnat bidra 

till studien men äldre litteratur hade också kunnat generera resultat som inte längre ansågs 

aktuellt. Då sökningen genererade en stor mängd artiklar bedömdes tidsbegränsningen vara 

tillräcklig för att finna ett tillfredsställande antal artiklar av god kvalitet för att svara på studiens 

syfte. 
 

Olika typer av studier ska granskas på olika sätt (Kristensson, 2014). De mixed method-studier 

som använts redovisade endast den kvalitativa delen av studien. Därför användes 

granskningsmallen för kvalitativ forskning även på de studier som använt mixed method. 

Granskningsmallen användes som ett hjälpmedel för att systematiskt granska och bedöma de 

olika artiklarnas kvalitet (Rosén, 2012). Två av mixed method-studiernas artiklar redogjorde 

inte för en tydlig metod i artikeln vilket gör att de inte uppfyller kriterierna för att inkluderas i 

studien, enligt granskningsmallen som använts. Studiernas fullständiga metod, studiernas 

kvantitativa resultat och studiernas kvalitativa resultat hade dock publicerats i tre enskilda 

artiklar. Den enskilt publicerade metoddelen och kvalitativa delen av studien granskades med 

hjälp av granskningsmallen och artiklarna bedömdes uppfylla de kriterier som krävdes och 

inkluderades därför i studien. Den artikel som redogjorde för studiernas metod användes som 

referens i artikelmatrisen i de fall där studiernas metod beskrivits.  
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Artiklarna som inkluderats i studien genererade ett omfattande resultat. I och med resultatets 

stora mängd finns en risk att resultat fallit bort eller missats. Genom att använda integrerad 

analys som medförde ett systematiskt arbetssätt för att sammanställa studiens resultat minskade 

risken att resultat som kunnat svara på syftet utelämnats (Kristensson, 2014). 
 

Att eftertänksamt formulera resultat från studierna minskar risken att resultatet beskrivs på ett 

felaktigt och missvisande sätt (Kjellström, 2012). Eftersom författarna inte har engelska som 

modersmål och därmed har begränsade kunskaper i engelska kan feltolkning av artiklarna 

uppstå. Feltolkningar kan leda till att artiklar som exkluderats skulle ha inkluderats och tvärtom. 

Det kan också leda till att resultat i studierna feltolkas och beskrivs på ett felaktigt sätt. Felaktigt 

tolkad information från studierna kan innebära att personer och deras upplevelser porträtteras 

på ett bristfälligt sätt. Det är därför viktigt att tänka forskningsetiskt och ta hänsyn till de egna 

begränsningarna.  
 

Tre av de valda studierna redovisade inte ett etiskt resonemang i sina artiklar. För att artiklar 

skulle inkluderas i studien krävdes det att det fanns etiska överväganden beskrivna (Kjellström, 

2012). Tidskrifterna som artiklarna publicerats i söktes därför igenom för att undersöka om 

tidskrifterna krävde etiska överväganden för att publicera artiklar. Samtliga tre tidskrifter som 

undersöktes hade vissa etiska krav för att publicera artiklar. De krav som ställdes av 

tidskrifterna ledde till att artiklarna inkluderades i studien, trots att vetskapen om det etiska 

resonemanget i studierna var begränsad.  

RESULTATDISKUSSION 

I bakgrunden beskrivs de teoretiska begreppen kroppen och lidandet. Som beskrivits i 

bakgrunden kan sjukdom påverka en persons egen bild av sig själv och sin kropp. En känsla av 

att kroppen inte längre passar ihop med bilden av sig själv kan infinna sig. Spår efter kirurgi 

beskrivs som en ständig påminnelse om sjukdom och kan ge en förändrad självbild. De 

teoretiska begreppen kan kopplas till resultatet där det beskrivs att personer med stomi kunde 

få en förändrad självbild och en känsla av att deras kropp inte längre var deras egen. Det 

beskrivs även att stomin inte sågs som en del av kroppen utan som ett externt objekt (Honkala 

& Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006). Då en stomi ofta gör sig påmind och kontinuerligt 

behöver tas hand om kan personen med stomi ständigt bli påmind om sin sjukdom och dess 

konsekvenser. Den konstanta påminnelsen av stomin skulle kunna leda till förändrad självbild 

i och med att personen sällan kan glömma den och känna sig som förut.  
 

Resultatet i studien visade att det kan vara svårt att anpassa sig till ett liv med stomi. En känsla 

av att vara annorlunda redovisas också av Bulkley, McMullen, Hornbrook, Grant, Altschuler, 

Wendel, och Krouse (2013) där personer med stomi beskriver en känsla av att vara fysiskt 

annorlunda samt en känsla av att behöva anstränga sig för att verka normala inför omgivningen. 

De beskrev också svårigheter med att acceptera stomin men att stomin ändå var ett pris värt att 

betala för att få leva vilket är i enlighet med resultat som redovisas i subkategorin Att lära sig 

leva med ett påtvingat externt objekt. Resultatet visade att trots att livet med stomi var svårt 

kunde personer känna en tacksamhet över att få ha livet i behåll och en känsla av att ha fått en 

andra chans. Trots att stomin medförde många problem kunde de acceptera och känna 

tacksamhet över den (Barnabe & Dell´Acqua, 2008; Grant et al., 2011; McMullen et al., 2008). 

Det ger en bild av magnituden av de sjukdomsproblem som personerna haft innan stomin. En 

del upplevelser runt stomin kretsade kring negativa aspekter av hur det är att leva med den. Av 

den anledningen kan det också vara viktigt att lyfta att personer med stomi också kände 

tacksamhet och glädje över att de fått en stomi och att den inte bara medförde problem och 

svårigheter.  
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Resultatet beskriver svårigheterna med att ha stomi på offentliga platser. Oro för problem 

kopplade till stomin upplevdes som en stor del i personernas vardag och den påverkade deras 

möjlighet att exempelvis gå på restaurang, åka kollektivtrafik eller resa bort (Honkala & 

Berterö, 2009; Sun et al., 2013). Bulkley et al. (2013) beskriver att personer med stomi har en 

förlorad förmåga att delta i sociala aktiviteter eller att resa på grund av svårigheter att hantera 

stomin. Även Cotrim och Pereira (2008) beskriver att män med stomi har en sämre social 

funktion jämfört med personer utan stomi och att den nedsatta sociala funktionen försämrar 

deras totala livskvalitet. De praktiska aspekterna av svårigheterna att ha stomi i offentliga 

miljöer är tydligt beskriven av personer med stomi, men även de psykologiska utmaningarna 

som de ställs inför. Svårigheterna med att ha stomi i offentliga miljöer kan kopplas till etiska 

aspekter som integritet och värdighet. Att ha stomi kan göra att personer inte får sin integritet 

och värdighet respekterade. Exempelvis när stomin måste skötas på offentliga toaletter, där 

handfat delas med övriga besökare. Att behöva visa upp sin stomi inför främmande människor 

kan vara kränkande för såväl integriteten som den egna värdigheten. 
 

Socialt stöd visade sig vara viktigt för anpassning till den nya livssituationen. Både ungdomar 

och vuxna med stomi poängterar vikten av att ha ett stödjande socialt nätverk för att lyckas i 

anpassningen av livet med att ha stomi (McMullen et al., 2008; Nicholas et al., 2008). Även 

Popek et al. (2010) redovisar att män med stomi beskrev hur viktigt stöd från partner och familj 

var för att åter kunna befinna sig i sociala situationer efter de fått en stomi. Oavsett 

könstillhörighet och ålder verkar socialt stöd vara en av nyckelfaktorerna till framgångsrik 

anpassning för personer med stomi. Kön eller ålder skulle kunna påvisa skillnader i behov av 

stöd från omgivningen. Det skulle kunna vara så att det finns en bild av att unga personer 

behöver mer stöd från omgivningen än äldre. Men även en samhällelig och kulturell syn på att 

män ska vara starkare än kvinnor och därför inte visa sig svaga och söka stöd från omgivningen 

(Jorfedt, 2010). Resultatet i studien visar istället att det kan vara så att personer med stomi anser 

att stöd från anhöriga är viktigt för anpassningen, oavsett ålder och könstillhörighet.  
 

I resultatet beskrivs intimitet och sexualitet endast utifrån ett kvinnligt perspektiv. Att bibehålla 

ett aktivt sexliv med en stomi beskrevs som utmanande och de beskrev hur de utvecklade 

strategier för hur intima situationer skulle kunna hanteras. Kvinnornas utmaningar med att 

hantera stomin vid sexuella aktiviteter problematiserades ofta utifrån ett psykologiskt 

perspektiv, där deras självbild var förändrad och där de kände sig mindre attraktiva för sin 

partner. Kvinnorna beskrev en känsla av att de som kvinna skulle vara sexiga och attraktiva för 

sin partner, och att en del i det var att vara ren och känna sig fräsch (Honkala & Berterö, 2009; 

Ramirez et al., 2009).  

 

Enligt Popek et al. (2010) upplevde även män ett mer komplicerat sexliv efter att de fått en 

stomi. I studien beskrevs att både singelmän och gifta män upplevde att sexuella relationer var 

mer komplicerade efter stomioperationen än innan. Männens utmaningar med att ha ett aktivt 

sexliv kopplades till fysiska problem till följd av stomikirurgin, som exempelvis att de hade 

problem att få erektion.  De fynd som beskriver mäns och kvinnors utmaningar med att ha ett 

aktivt sexliv med stomi beskriver intressanta skillnader mellan könen. Det skulle kunna vara så 

att kvinnors svårigheter är mer relaterade till psykologiska hinder där en förändrad självbild, 

minskad känsla av kvinnlighet och minskat självförtroende leder till problem med att ha 

sexuella relationer. Mäns svårigheter skulle istället kunna kopplas till mer fysiska hinder, där 

kroppens fysiologiska funktioner förändrats och lett till problem av sexuell natur. Skillnaderna 

mellan könen skulle kunna vara ett resultat av utvecklingen av könsnormer och synen på hur 

män och kvinnor ska vara (Jorfedt, 2010).  
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I resultatet beskrivs de positiva effekterna av att berätta om sin stomi för andra. Ungdomar 

beskrev avslöjandet av stomin för omgivningen som ett sätt att själva acceptera stomin samt att 

avslöjandet ledde till en känsla av lättnad (Nicholas et al., 2008). Personer med stomi ansåg att 

ett bra sätt att lära sig leva med stomin var att dra lärdom av andra i samma situation. Att få tips 

och råd av varandra om hantering av stomin och situationer kopplade till den sågs som ett 

hjälpmedel för att kunna acceptera stomin (McMullen et al., 2008; Sun et al., 2014). Intervjuer 

i grupp kan på så vis ha stimulerat deltagare till att berätta om sina erfarenheter och upplevelser 

i och med att de kan ha upplevt intervjuerna som ett tillfälle att dela med sig av tips och råd 

med andra i samma situation. Resultatet visar att personer med stomi kunde känna skam och 

genans över den. En del personer upplevde stomin som ett tabu och ville inte avslöja den för 

andra (Danielsen et al, 2013, McMullen, 2008). Att i grupp delge sina upplevelser och 

erfarenheter med stomin skulle därför kunna vara svårt för en del personer och möjligtvis 

kunnat hindra vissa deltagare från att kunna ge fullständiga svar på studiernas frågor.  
 

Urvalet skiljde sig åt mellan de olika studierna. En del studier riktade sig endast till kvinnor 

med stomi och en studie beskrev enbart ungdomars upplevelser av att leva med stomi. I och 

med de olika populationerna i studierna kan resultatet bli väldigt specifikt kopplat till den 

enskilda gruppen. Även datainsamlingen kan ha påverkats av de olika typerna av population i 

studierna. Resultatet i kategorin Intimitet och sexualitet beskriver kvinnors upplevelser av 

sexuella svårigheter med stomi. Eftersom urvalet i studien endast bestod av heterosexuella 

kvinnor blir resultatet också riktat därefter. Jorfedt (2010) beskriver att det historiskt sett 

utvecklats en samhällelig syn på att kvinnor är underordnade män. Det kan också finnas 

förväntningar på att kvinnor och män ska vara på ett särskilt sätt. Det skulle därför kunna vara 

så att kvinnorna hade varit mer restriktiva med att delge sina upplevelser av sexuella svårigheter 

om populationen bestått av både män och kvinnor. Det skulle kunna upplevas som lättare att 

som kvinna berätta om intima problem för andra kvinnor i samma situation, än för män som 

kanske inte kan relatera på samma sätt. I och med att studierna genomfördes i många olika 

länder kan landets kultur också påverka hur bekväma kvinnor och män är i att dela med sig av 

känsliga upplevelser. Jirwe, Momeni och Emami (2014) beskriver att personer som formats av 

olika kulturer kan ha varierande syn på sjukvård. Då studierna är genomförda i många olika 

länder kan det därför vara svårt att jämföra resultaten med varandra, då olika kulturella och 

samhälleliga aspekter skulle kunna påverka resultatet.  

SLUTSATS 

Personer med stomi beskrev både emotionella, psykologiska, fysiska och praktiska upplevelser 

av att leva med stomi. Upplevelserna beskrivs i två kategorier: Känslomässiga aspekter av att 

leva med stomi och praktiska hinder i vardagen. Att i bemötandet ta hänsyn till alla de faktorer 

som kan påverka en person med stomi är viktigt för att som sjuksköterska kunna ge personen 

den omvårdnad som hen har rätt till.  

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Utbildning om stomi och hanteringen av den bör prioriteras för sjukvårdspersonal som kan 

komma att möta personer med stomi i sitt arbete. Ytterligare forskning krävs för att ta reda på 

hur sjukvårdspersonal kan ge personer med stomi så god vård som möjligt utefter deras egna 

behov. Utbildning och fortbildning för personal som möter personer med stomi skulle på så vis 

kunna utvecklas efter individerna. Eftersom stomin kan påverka en person på många olika plan 

behövs ytterligare kunskap och ett tydligt förhållningssätt för hur personer med stomi ska 

bemötas. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Sökmatris. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 - 

lästa 

titlar 

Urval 2 - 

lästa 

abstrakts 

Urval 3 -  

urval av 

kvalitativa 

artiklar 

Urval 

4 - 

lästa i 

fulltext 

Artiklar 

valda till 

studien 

efter 

granskning 

Cinahl 

plus 

with full 

text 

(170120) 

#1 (MH 

”Ostomy”) 

1,799      

 #2 (MH 

”Life 

experiences”) 

15,238      

 #3 (MH 

”Perception”) 

21,348      

 #4 (”MH 

Quality of 

life”) 

70,169      

 #5 
experienc* 

(fritext) 

254,549      

 #6 #2 OR #3 

OR #4 OR 

#5 

334,598      

 #7 #1 AND 

#6 

319      

 #8 med 

limiters: peer 

reviewed, 

engelska, 

2006-2016 

200 200 166 33 8 7 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 - 

lästa 

titlar 

Urval 2.0 

- lästa 

abstrakts 

Urval 2.1 - 

exkludering 

av artiklar 

som även 

fanns i 

Cinahl 

Urval 3 - 

urval av 

kvalitativa 

artiklar 

Urval 

4 - 

Lästa i 

fulltext 

Artiklar 

valda till 

studien 

efter 

granskning 

Medline 

(170120) 
#1 (MH 

”Ostomy”) 

1,206       

 #2  
”Experienc*”  

(fritext) 

868,100       

 #3 (MH 

”Quality of 

life”) 

140,038       

 #4 (MH 

”Perception”) 

25,305       

 #5 ”Life 

experience”    

(fritext) 

1,397       

 #6 #2 OR #3 

OR #4 OR 

#5 

1,010,357       

 #7 #1 AND 

#6 

181       

 #8 med 

limiters: 

engelska, 

2006-2016. 

103 103 76 13 5 3 3 
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Bilaga 2. Artikelmatris. 

Författare, titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Barnabe, NC., & 

Dell’Acqua, M.C.Q. 

(2008). Coping 

strategies of 

ostomized 

individuals. Revista 

Latino-Americana 

De Enfermagem, 

16(4), 712-719.  

 

Brasilien 

Syftet var att 

förstå 

upplevelser hos 

personer med 

intestinala 

omledningar vad 

gäller coping till 

deras nya 

livssituation. 

Metod: innehållsanalys med semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Design: kvalitativ induktiv design.  

 

Inklusionkriterier: personer med intestinal omledning 

som godkänt att delta i undersökningar.  

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet.  

 

Urval: 11 

 

Bortfall: ej beskrivet  

 

Studiegrupp: 11 personer varav 7 kvinnor och 4 män i 

åldrarna 50-59 år med varierande utbildning och 

sysselsättning. Orsak till stomi: 7 stycken orsakade av 

tarmcancer och 4 stycken av annan orsak. Personerna 

hade haft stomi i mellan 1-10 år och i studiegruppen 

fanns både temporära och permanenta stomier.  

 

Datainsamlingsmetod: semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: innehållsanalys 

Styrkor: tydlig 

problemformule

ring. Väl 

beskriven 

datainsamling 

där datamättnad 

nåddes.  

 

Svagheter: ej 

tydligt urval och 

urvalsförfarande

. Författarna har 

inte resonerat 

kring den egna 

förförståelsen.  

 

Kvalitet: God 

Personer med stomi 

upplevde att de 

själva inte valt att 

få stomin. De 

upplevde att de inte 

hade något annat 

val än att acceptera 

stomin. Trots att 

det var svårt i 

början utvecklade 

de strategier för att 

kunna leva med 

stomin.  
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Danielsen, K. A., 

Soerensen, E. E., 

Burcharth, K., & 

Rosenberg, J. 

(2013). Impact of a 

temporary stoma on 

patient’s everyday 

lives: feelings of 

uncertainty while 

waiting for closure 

of the stoma. 

Journal of clinical 

nursing, 22(9/10), 

1343-1352. 

doi:http://dx.doi.org/

10.1111/jocn.12011 

 

Danmark 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

erfarenheter och 

upplevelser av 

påverkan på det 

vardagliga livet 

av en temporär 

stomi. 

Metod: hermeneutisk fenomenologiskt perspektiv med 

intervjuer i fokusgrupper.  

 

Design: Kvalitativ induktiv design  

 

Inklusionskriterier: fysiskt och mentalt kapabla att delta 

i studien. Kunna kommunicera utan språkliga förhinder. 

Intresse av att dela med sig av sina erfarenheter och 

upplevelser samt lyssna på andras erfarenheter och 

upplevelser. Sköta sin stomi på egen hand samt ha den 

kvar under studiens gång. 

 

Exklusionskriterier: personer exkluderades om de inte 

gav samtycke. 

 

Urval: 11 personer rekryterades genom stratifierat urval 

från en stomiklinik. 

 

Bortfall: 4 på grund av akut sjukdom eller förvärrad 

tidigare sjukdom. 

 

Studiegrupp: 7 personer, varav 5 män (40-61 år) och 2 

kvinnor (46-75 år). I studiegruppen hade 6 personer 

ileostomier och 1 person colostomi.  

 

Datainsamlingsmetod: intervjuer i fokusgrupper.  

 

Analysmetod: innehållsanalys. 

Styrkor: relevant 

och tydligt 

beskrivet urval. 

Väl beskriven 

datainsamling 

där datamättnad 

uppnåtts. 

Författarna 

beskriver även 

den egna 

förförståelsen. 

Genomförandet 

av analysen 

beskrivs tydligt. 

Resultatet är 

förståeligt och 

svarar på syftet.  

 

Svagheter: 

framgår inte om 

det råder 

analysmättnad. 

Oklart om 

forskaren tagit 

hänsyn till sin 

förförståelse vid 

dataanalysen.  

 

Kvalitet: 

Mycket god. 

Personer med stomi 

beskrev att stomin 

ledde till känslor av 

osäkerhet och skam 

över en annorlunda 

kropp. Personer 

med stomi ansåg 

sig tvungna att leva 

inom vissa gränser 

och utvecklade 

strategier för att 

normalisera livet 

med stomi. Det 

bästa sättet 

beskrevs som att 

lära från andra och 

att testa sig fram. 
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Grant, M., 

McMullen, C.K, 

Altschuler, A., 

Mohler, M.J., 

Hornbrook, M.C., 

Herrington, L.J., … 

Krouse, R.S. (2011). 

Gender differences 

in quality of life 

among long-term 

colorectal cancer 

survivors with 

ostmies. Oncology 

Nursing Forum 

38(5), 587-596 

 

USA 

Syftet var att 

beskriva hur kön 

formar 

bekymmer och 

anpassning hos 

långtida 

colorektalcancer

överlevare (över 

5 år) med stomi. 

Metod: innehållsanalys med fokusgrupper med 

frågeformulär innehållande öppna frågor.  

 

Design: kvalitativ induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: personer med colorektalcancer, 

diagnosticerade för minst 5 år sedan. Äldre än 18 år. 

Medlemskap i Kaiser Permanente, ett hälso- och 

sjukvårdssystem. 

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet  

 

Urval: 33  

 

Bortfall: ej beskrivet 

 

Studiegrupp: 33 personer varav 17 män och 16 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: fokusgrupper med frågeformulär 

med öppna frågor.  

 

Analysmetod: innehållsanalys 

Styrkor: tydligt 

syfte och väl 

beskrivet 

urvalsförfarande

. Förståeligt och 

konkret resultat.  

 

Svagheter: 

författarna 

beskriver inte 

om datamättnad 

eller 

analysmättnad 

nåtts. 

Författarna 

diskuterar inte 

den egna 

förförståelsen.  

 

Kvalitet: God 

Personer beskrev 

förändringar i kost, 

fysisk aktivitet och 

sömnvanor. Humor 

ansågs av personer 

som en 

copingstrategi. 

Svårigheter med 

klädval, att resa, att 

visa sig naken och 

att ha ett arbete 

beskrevs av 

personer med 

stomi. Det 

upplevdes positivt 

med stöd från 

familj oh vänner. 

En inre styrka var 

viktig. Tacksamhet 

för att få vara vid 

liv upplevdes.  
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Honkala, S., & 

Berterö, C. (2009). 

Living with an 

ostomy: Women’s 

long term 

experiences. Vård i 

norden, 29(2), 19-

22.  

 

Sverige 

Syftet var att 

öka kunskapen 

och förståelsen 

kring vad det 

betyder för en 

kvinna att leva 

med en stomi 

samt hur det 

påverkar 

livssituationen. 

Metod: tolkande fenomenologiskt perspektiv med 

semistrukturerade enskilda intervjuer.  

Design: kvalitativ induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor över 18 år som haft stomi i 

minst två år. Ska förstå och prata svenska. Samtycka till 

att deltaga i intervju.  

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet  

 

Urval: 17 

 

Bortfall: 0  

 

Studiegrupp: 17 kvinnor mellan 33-80 år, medianålder 

55 år. Burit stomi mellan 2-38 år, mediantid 8 år. 15 

kvinnor var gifta, en var singel och en var änka. Alla 

utom 2 hade barn. 10 arbetade, 2 hade gått i pension och 

resterande hade gått i förtidspension eller sjukpension.  

 

Datainsamlingsmetod: semistrukturerade, enskilda 

intervjuer.  

 

Analysmetod: tolkande fenomenologisk analys. 

Styrkor: tydligt 

och väl 

formulerat syfte. 

Tydligt och 

konkret 

beskrivet 

urvalsförfarande

. Väl genomförd 

och formulerad 

datainsamling. 

Forskaren har 

hanterat sin 

förförståelse i 

datainsamlingen

. Analysen är väl 

genomförd och 

tydlig.  

 

Svagheter: Ej 

beskrivet om 

datamättnad 

eller 

analysmättnad 

uppnåtts. 

Forskaren har ej 

beskrivit om 

förförståelse har 

hanterats i 

analysen.  

 

Kvalitet: 

Mycket god. 

Tre huvudsakliga 

teman beskrivs i 

resultatet:  

 

Kroppsliga 

begränsningar 

Rädsla för läckage 

ledde till 

svårigheter med att 

ha ett arbete och 

befinna sig i 

offentliga miljöer. 

 

Jag som kvinna  

Kvinnornas 

uppfattning om sig 

själva förändrades.  

 

Anpassning till det 

dagliga livet  

Kvinnorna 

upplevde att 

planering i 

vardagen blev 

viktig i och med 

livet med stomi. 

 

Essensen i 

resultatet benämns 

som ”försoning 

med ett förändrat 

liv”. 
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McMullen, K. C., 

Hornbrook, C. M., 

Grant, M., Baldwin, 

M. C., Wendel, S. 

C., Mohler, M., … 

Krouse, S. R. (2008). 

The greatest 

challenges reported 

by long-term 

colorectal cancer 

survivors with 

stomas. Journal of 

supportive oncology, 

6(4), 175-182.  

 

USA 

Syftet var att 

beskriva de 

största 

utmaningarna 

rapporterade av 

långtida 

colorektalcancer

överlevare med 

stomi. 

Metod: mixed method med separat kvalitativ del med 

frågeformulär med en öppen fråga.  

 

Design: kvalitativ del med induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: coloncancer eller rectalcancer som 

resulterat i permanent stomi. Fastställd cancerdiagnos 

mellan år 2000-2006.  

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet  

 

Urval: 178.  

 

Bortfall: 0.  

 

Studiegrupp: 178 varav 102 män och 76 kvinnor med 

medelåldern 71.9 år.  

 

Datainsamlingsmetod: frågeformulär med en öppen 

fråga. 

 

Analysmetod: innehållsanalys med ett tidigare utvecklat 

kodningsschema. 

Styrkor: relevant 

och väl 

beskrivet urval. 

Tydligt 

beskriven 

datainsamling. 

Förståeligt 

resultat.  

 

Svagheter: Ej 

beskrivet om 

datamättnad 

eller 

analysmättnad 

uppnåtts. Ej 

beskrivet om 

författaren 

hanterat sin egen 

förförståelse.  

 

Kvalitet: God. 

 

 Stomioperationen 

upplevdes som 

svår. Stöttande och 

kunnig personal 

upplevdes som 

viktig för 

personerna med 

stomi. Utmaningar 

med att ha stomin i 

offentliga miljöer 

beskrevs. Att finna 

rätt stomimaterial 

beskrevs som 

viktigt för att 

minska oron för 

läckage. Stomin 

ledde till förändrad 

kroppsbild och 

självbild. Ett starkt 

socialt nätverk var 

en positiv faktor för 

en framgångsrik 

anpassning till 

stomin. Personerna 

ansåg att ett liv 

med stomi var 

bättre än att dö i 

cancer.  
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Nicholas, B. D., 

Swan , R. S., 

Gerstle, J. T., Allan, 

T., & Griffiths, A-M. 

(2008). Struggles, 

strengths, and 

strategies: an 

ethnographic study 

exploring the 

experiences of 

adolescents living 

with an ostomy. 

Health and Quality 

of Life Outcomes 6, 

114. 

doi:10.1186/1477-

7525-6-114.  

 

Kanada 

Syftet var att 

utforska 

ungdomars 

upplevelser och 

livskvalité efter 

stomikirurgi. 

Metod: Explorativt etnografiskt perspektiv med 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor i 

fokusgrupper.  

 

Design: kvalitativ induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: Ungdomar med stomi som deltagit i 

stödgrupper på barnsjukhus i Canada.  

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet.  

 

Urval: 20 

 

Bortfall: ej beskrivet  

 

Studiegrupp: 20 ungdomar varav 11 flickor och 9 pojkar 

mellan 13 och 19 år. Studiedeltagarna hade haft stomi 

mellan 3 månader och 10 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerade intervjuer 

med öppna frågor i fokusgrupper.  

 

Analysmetod: data analyserades med hjälp av ett 

datorprogram för kvalitativ dataanalys för att finna 

koder, kategorier och teman. 

Styrkor: 

Välformulerat 

syfte. Relevant 

och 

välformulerat 

urvalsförfarande

. Datainsamling, 

analys och 

resultat väl 

beskrivet.  

 

Svagheter: 

Datamättnad 

och 

analysmättnad ej 

beskrivet.  

 

Kvalitet: God. 

Resultatet visade på 

sju olika teman.  

 

Förändringar i 

kroppsbild och 

kroppsuppfattning  

 

Minskad 

självständighet och 

kontroll  

 

Hemlighållande: 

Övervägande om 

att berätta för andra 

om stomin  

 

Anpassning över 

tid 

 

Utmaningar för 

familjen  

 

Källor för styrka: 

Familj och vänner  

 

Fördelar och 

utveckling 
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Notter, J., & 

Burnard, P. (2006). 

Preparing for loop 

ileostomy surgery: 

Women´s accounts 

from a qualitative 

study. International 

Journal of Nursing 

Studies 43 (2). 147-

159. 

 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

uppfattningar 

och erfarenheter 

hos kvinnor som 

genomgår 

restorativ 

proktokolektomi

. 

Metod: deskriptivt fenomenologiskt perspektiv med 

semistruktuerade intervjuer. 

 

Design: kvalitativ induktiv design. 

 

Inklusionskriterier: ej beskrivet  

 

Exklusionskriterier: ej beskrivet  

 

Urval: 50  

 

Bortfall: ej beskrivet  

 

Studiegrupp: 50 kvinnor som alla genomgått restorativ 

proktokolektomi med olika bakgrund.  

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer  

 

Analysmetod: Data analyserades efter principerna för 

deskriptiv fenomenologi. 

Styrkor: 

Väldefinierat 

syfte med 

relevant 

studiegrupp. 

Logiskt, 

begripligt och 

tydligt beskrivet 

resultat.  

 

Svagheter: ej 

beskrivna 

inklusions- eller 

exklusionskriteri

er. 

Datainsamlingen 

var otydlig utan 

diskussion om 

datamättnad 

eller hantering 

av förförståelse.  

 

Kvalitet: God. 

Kvinnorna 

upplevde en chock 

över smärtan efter 

stomioperationen. 

Operationen ledde 

till en fysisk 

förändring som 

ledde till förändrad 

självkänsla hos 

kvinnorna. Stomin 

sågs som ett externt 

objekt och de flesta 

kvinnor beskrev 

svårigheter med att 

anpassa sig till 

stomin. Vikten av 

kunnig personal 

och speciellt 

stomisjuksköterska

n beskrevs av 

kvinnorna.  
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Ramirez, M., 

McCullen, C., Grant, 

M., Altschuler, A., 

Hornbrook, M. C., & 

Krouse, R. S. (2009). 

Figuring Out Sex in a 

Reconfigured Body: 

Experiences of 

Female Colorectal 

Cancer Survivors 

with Ostomies. 

Women and health, 

49(8), 608-624. doi: 

http://dx.doi.org/10.1

080/0363024090349

6093 

 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter hos 

30 kvinnliga 

kolorektalcancer

överlevare med 

stomier för att 

belysa sexuella 

utmaningar och 

anpassningar 

tiden efter 

cancerkirurgi 

och behandling. 

Metod: antropologiskt, explorativt fenomenologiskt 

perspektiv med semistruktuerade intervjuer med öppna 

frågor.  

 

Design: kvalitativ induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: Alla kolon- och 

rektalcanceröverlevare, minst 5 år efter diagnos. Endast 

de med permanenta stomier. Deltagare skulle också 

finnas med i ett NCI- certifierat tumörregister mellan 

2000-2006  

 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet  

 

Urval: 30  

 

Bortfall: ej beskrivet  

 

Studiegrupp: Alla deltagare var kvinnor mellan 44-93 år. 

22 av kvinnorna var gifta och 8 var singlar vid tiden för 

eller strax efter operationen.  

 

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerad intervju med 

öppna frågor  

 

Analysmetod: Kodning genom grounded theory 

Styrkor: 

Relevant och 

tydligt 

urvalsförfarande. 

Väl beskriven 

datainsamling 

och dataanalys. 

Väl beskrivet 

resultat.  

 

Svagheter: Ej 

beskrivet om 

data- eller 

analysmättnad 

uppnåtts.  

 

Kvalitet: God. 

En del kvinnor 

utvecklade 

strategier för att 

kunna ha ett 

fungerande sexliv 

trots stomin.  

 

En del kvinnor 

upplevde stomin 

som ett hinder för 

fortsatt sexliv.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F03630240903496093&h=ATPVlXincv1vHAkkDQ7vtrk5zs47dI5sKVBySU6xcIwVmii83rrQ7O8NPCj_2nxet_qXOJyOEmwErQxQcrzdGnIhzUlDA34mUiwZlbFWUhUiKUeA6ewKqIYG_1e4Efm6HQbS
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F03630240903496093&h=ATPVlXincv1vHAkkDQ7vtrk5zs47dI5sKVBySU6xcIwVmii83rrQ7O8NPCj_2nxet_qXOJyOEmwErQxQcrzdGnIhzUlDA34mUiwZlbFWUhUiKUeA6ewKqIYG_1e4Efm6HQbS
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F03630240903496093&h=ATPVlXincv1vHAkkDQ7vtrk5zs47dI5sKVBySU6xcIwVmii83rrQ7O8NPCj_2nxet_qXOJyOEmwErQxQcrzdGnIhzUlDA34mUiwZlbFWUhUiKUeA6ewKqIYG_1e4Efm6HQbS
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Sun, V., Grant, 

M., McMullen, 

C.K., 

Altschuler, A., 

Mohler, M. J., 

Hornbrook, M. 

C., … Krouse, 

R. S. (2013). 

Surviving 

Colorectal 

Cancer: Long-

Term, Persistent 

Ostomy-Specific 

Concerns and 

Adaptations. 

Journal Of 

Wound, Ostomy, 

And Continence 

Nursing, 40(1), 

61-72. USA 

Syftet var 

att beskriva 

ihållande 

stomispecifi

ka 

bekymmer 

och 

anpassning 

hos långtida 

colorektalca

nceröverlev

are (> 5 år) 

med 

stomier. 

Metod: mixed method med kvalitativ del med intervjuer i 

fokusgrupper samt frågeformulär med öppna frågor (Mohler, 

Coons, Hornbrook, Herrington, Wendel, Grant, & Krouse, 2008).  

 

Design: kvalitativ del med induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: deltagarna i studie skulle vara över 18 år, ha 

fått diagnosen colorektalcancer för minst fem år sedan samt vara 

medlemmar i Kaiser Permanente i antingen norra Kalifornien, 

Hawaii, Oregon eller sydvästra Washington.  

 

Exklusionskriterier: de personer där stomin opererats bort, svår 

mental sjukdom eller kognitiv nedsättning som kunnat påverka 

förmågan att slutföra studien samt KP-medlemmar som avsagt sig 

kontakt exkluderades (Mohler et al., 2008).  

 

Urval: 33 till fokusgrupper samt 130 personer till undersökning 

med frågeformulär med öppna frågor.  

 

Bortfall: 0  

 

Studiegrupp: fokusgrupper: 33 colorektalcancer överlevare (16 

kvinnor och 17 män) som delades in åtta fokusgrupper. 

Medelåldern i fokusgrupperna varierade mellan 63-76 år. 

Medeltiden som gått sedan personerna fått sin diagnos varierade 

mellan 8-19 år i fokusgrupperna. Frågeformulär: 130 

colorektalcanceröverlevare med medelålder 70 år där 56% var 

män. Medeltid sedan fastställd diagnos var 12.8 år. 

 

Styrkor: tydligt 

och konkret 

syfte. Väl 

beskrivet och 

förståeligt 

resultat. 

Relevant urval 

och dataanalys.  

 

Svagheter: 

urvalsförfarand

e beskrivet i 

annan artikel. 

Forskarna har 

ej diskuterat 

den egna 

förförståelsen i 

vare sig 

datainsamlinge

n eller 

analysen.  

 

Kvalitet: God. 

Problem kopplade 

till stomi beskrevs 

som anpassningar i 

klädval, 

kostanpassningar, 

toalettbesök i 

offentlig miljö.  

 

Risken för läckage 

och dålig lukt ledde 

till konstant känsla 

av att behöva ha 

koll på stomin.  
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Datainsamlingsmetod: fokusgrupper: intervjuer med öppna frågor 

i fokusgrupper. Frågeformulär: frågeformulär med två öppna 

frågor.  

 

Analysmetod: data transkriberades och analyserades med hjälp av 

det kvalitativa analysverktyget HyperRESEARCH för att finna 

kategorier och teman. 
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USA 

Syftet var att 

beskriva 

sjukvårdserfaren

heter hos 

långtida 

colorektalcancer

överlevare (>5 

år) med stomier. 

Metod: mixed method med kvalitativ del med intervjuer 

i fokusgrupper.  

 

Design: kvalitativ del med induktiv design.  

 

Inklusionskriterier: studiedeltagarna skulle vara medlem 

i Kaiser Permanente, vara över 18 år, fått diagnosen 

colorektalcancer för minst fem år sedan och fått en 

stomi. (Mohler et al., 2008).  

 

Exklusionskriterier: de personer där stomin opererats 

bort, svår mental sjukdom eller kognitiv nedsättning 

som kunnat påverka förmågan att slutföra studien samt 

KP-medlemmar som avsagt sig kontakt exkluderades. 

(Mohler et al., 2008)  

 

Urval: 33  

 

Bortfall: 0  

 

Studiegrupp: 33 colorektalcanceröverlevare (16 kvinnor 

och 17 män) som delades in åtta fokusgrupper. 

Medelåldern i fokusgrupperna varierade mellan 63-76 

år. Medeltiden som gått sedan personerna fått sin 

diagnos varierade mellan 8-19 år i fokusgrupperna.  

 

Datainsamlingsmetod: intervjuer med öppna frågor i 

fokusgrupper.  

 

Analysmetod: data transkriberades och analyserades 

med hjälp av det kvalitativa analysverktyget 

HyperRESEARCH för att finna kategorier och teman. 

Styrkor: tydligt 

syfte och 

problemformule

ring. Väl 

beskriven 

datainsamling, 

analys och 

resultat.  

 

Svagheter: 

urvalet ej 

beskrivet i 

artikeln, 

refereras till 

separat artikel. 

Datamättnad 

och 

analysmättnad 

beskrivs ej.  

 

Kvalitet: God. 

Rutinerade och 

kunniga 

sjuksköterskor 

bidrog till 

framgångsrik 

anpassning av 

stomin. Information 

från internet och 

andra personer med 

stomi eftersöktes. 

Negativa möten 

med personal 

beskrevs som 

frustrerande. 
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