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Sammanfattning	
 
Bakgrund: Vid stomibildning läggs en del av tarmen ut på buken genom en operation så att 
avföring omdirigeras till en påse på magen. Orsaken till att behöva tarmstomi är främst 
kolorektalcancer, inflammatory bowel disease eller divertikelbildning. En stomioperation 
orsakar anatomisk förändring, förlust av normal kroppsfunktion och förändring i personlig 
hygien. För att hjälpa personerna att hantera tarmstomin behövs information, stöd och 
utbildning från sjuksköterskan vilket bland annat kan innefatta stomihantering, kost och 
sexuella problem. 
Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med tarmstomi. 
Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning. Tio vetenskapliga artiklar granskades. 
Samtliga analyserades med Kristenssons (2014) Integrerad analys. 
Resultat: Kroppslig förändring i och med tarmstomin medförde känslor av mindervärde, 
förändrad kroppsbild och skam kring avslöjandet av den. Bristande kroppskontroll, rädsla för 
odör och läckage samt minskad energi begränsade det dagliga livet. Fysiskt och 
känslomässigt stöd upplevdes vara en viktig faktor vid hantering och acceptans. Faktumet att 
livet före tarmstomin hade varit värre än efter underlättade acceptansen. Anpassning krävde 
strategier och metoder. 
Slutsats: Personer som lever med tarmstomi har blandade upplevelser. Strävan efter att kunna 
leva ett så normalt liv som möjligt kräver anpassning och acceptans. Stöd har en betydande 
del i att lära sig att leva med tarmstomi. 
 
 
Nyckelord: acceptans, anpassning, stomi, tarmstomi, upplevelser 
 
  



 

Abstract	
 
Background: At stoma formation, a part of the intestine is put out through the abdomen so 
that faeces is redirected to a pouch on the stomach. The reason for having a stoma is mainly 
colorectal cancer, inflammatory bowel disease or diverticular disease. Stoma formation cause 
anatomical change, loss of normal body function and change in personal hygiene. To help 
these individuals to manage the intestinal stoma, information, support and education from the 
nurse is needed which may include, among other things, ostomy management, diet and sexual 
problems. 
Aim: To describe experiences of living with intestinal stoma. 
Method: Literature review with systematic search. Ten scientific articles were reviewed. All 
articles were analysed with Kristenssons (2014) Integrerad analys. 
Results: Bodily change because of the stoma resulted in feelings of less value, altered body 
image and shame about the disclosure of the stoma. Lack of body control, fear of odour and 
leakage and decreased energy led to limitations in the daily life. Physical and emotional 
support was experienced as an important factor for management and acceptance. The fact that 
life before the stoma formation had been worse than after facilitated the acceptance. Adaption 
demanded strategies and methods. 
Conclusions: People with a stoma have mixed experiences. The endeavour to live as normal 
as possible require adaption and acceptance, where support is a significant part of learning to 
live with intestinal stoma. 
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Bakgrund	
	
Tarmstomi	
Stomi innebär en kirurgiskt anlagd öppning i ett ihåligt organ. Ordet stomi härstammar från 
stoma, ett grekiskt ord som betyder mun eller öppning. För att bilda en tarmstomi läggs en del 
av tarmen ut ur buken genom en operation. När tjocktarmen (kolon) läggs ut ur buken kallas 
det kolostomi och när tunntarmen (ileum) läggs ut ur buken kallas det ileostomi (Ang, Chen, 
Siah, He & Klainin-Yobas, 2013). Kolostomier och ileostomier är konstruerade så att 
innehållet i tarmen omdirigeras till buken, där det töms i en extern påse (Thorpe, McArthur & 
Richardson, 2009). Tarmslemhinnan har inga smärtreceptorer vilket gör att tarmstomin inte 
har någon känsel (Nilsen, 2011). En tarmstomi kan vara permanent eller tillfällig (Burch, 
2005). Vid stomioperation sker en anatomisk förändring samt förändring av dagliga 
kroppsfunktioner, då eliminering av avföring sker genom tarmstomin i bukväggen istället för 
via anus. Dessutom går den inte att styra över på ett sådant sätt som det går att styra över en 
normalfungerande analsfinkter. Således uppstår bristande kontroll av utsläpp av avföring och 
gas (Kenderian, Stephens & Jatoi, 2014). Ett annat ord för gas är flatulens 
(Nationalencyklopedin [NE], u.å.). De vanligaste orsakerna till att behöva tarmstomi är 
inflammatory bowel disease (IBD), kolorektalcancer och divertikelbildning (Burch, 2005). 1 
av 1000 personer i i-länder kräver tarmstomi efter operation för kolorektalrelaterade tillstånd 
(Ang et al., 2013). 
 
IBD,	kolorektalcancer	och	divertikelbildning	
IBD är benämningen på kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som drabbar 
tarmslemhinnan. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är inflammatoriska tarmsjukdomar. 
Ulcerös kolit är en sjukdom som drabbar hela eller delar av tjocktarmen och behandlas med 
läkemedel eller kirurgi. Crohns sjukdom kan drabba vilken del som helst av magtarmkanalen, 
från mun till anus, och kan kräva kirurgisk behandling (Burch, 2005). Några av indikationerna 
för operation vid Crohns sjukdom inkluderar misstänkt perforation, närvaro av abscess eller 
tarmobstruktion orsakad av förträngningar (Slater, 2009). Incidensen för ulcerös kolit i 
Sverige är idag 20 fall per 100 000 invånare och år. Förekomsten har ökat. Den största delen 
patienter insjuknar i 20–40 års åldern och sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor och män. 
Incidensen för att drabbas av Crohns sjukdom i Sverige är 10 fall per 100 000 invånare och år 
och därmed inte lika vanligt förekommande som ulcerös kolit (SWIBREG, 2015). Även vid 
Crohns sjukdom har incidensen ökat något de senaste decennierna (Simán & Thorhallsson, 
2013). IBD har ingen förutsägbar prognos, kan vara svår att kontrollera och går inte att bota. 
Stomioperation är ibland nödvändigt för att lindra symptomen och förbättra livskvaliteten 
(Manderson, 2005). 
 
Kolorektalcancer är den tredje mest förekommande cancern i världen, med uppskattningsvis 
1,23 miljoner diagnostiserade fall per år. Riskfaktorer för sjukdomen inkluderar äldre 
människor, familjehistoria, historia av IBD och polyper (Ang et al., 2013). En stomioperation 
kan vara livräddande vid denna typ av cancer (Manderson, 2005). 
 
Divertiklar är bråck av kolons slemhinna ut genom muskeldelen av tjocktarmsväggen. 
Orsaken är ett ökat tryckförhållande i tarmen vilket kan bero på fiberfattig kost. I västvärlden 
är divertikelbildning praktiskt taget ett normaltillstånd. En inflammerad divertikel kallas 
divertikulit. Upprepade divertikuliter kan innebära att en del av kolon måste opereras bort 
(Simán & Thorhallsson, 2013). 
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Omvårdnad	vid	stomi	
En stomioperation orsakar förlust av normal kroppsfunktion och förändring i personlig 
hygien. Sådana förändringar kan vara en orsak till oro och har betydelse för hur 
vårdkvaliteten utformas (Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). Forskning 
som handlar om upplevd vårdkvalitet hos personer med tarmstomi är gles. Fastän de flesta 
personer med tarmstomi verkar vara nöjda med sin vård, vilket visar vikten av 
sjuksköterskans förtroende, sjuksköterske-patientrelationen och behovet av en certifierad 
stomiterapeut, behöver personerna ofta mer psykologiskt stöd och information om till 
exempel sexuella problem. För att hjälpa personerna att hantera tarmstomin behövs detaljerad, 
muntlig och skriftlig, preoperativ och postoperativ information från sjuksköterskan. Det kan 
till exempel innefatta hantering av fritidsaktiviteter, kost, stomimaterial och sexliv (a.a.). 
 
Tarmstomi för med sig stomivård och nya tekniker vad gäller hygien (Kenderian et al., 2014). 
Stomivård innefattar bland annat praktiskt handhavande vid påsbyte, val av material, lämplig 
arbetsställning, val av tidpunkt, hudvård, byte av bandage och avfallshantering. 
Sjuksköterskan kan stärka personens trygghet och kompetens genom undervisning i detta, 
vilket leder till att kontroll och självständighet återvinns. Undervisningen bör syfta till att 
förbereda personen för hemkomst och de förutsättningar som finns hemma. För att undvika att 
personen känner sig överväldigad av all information bör undervisningen ges gradvis (Nilsen 
Aae, 2011). 
 
Kost	för	stomiopererade	
Då personer med tarmstomi ofta har frågor kring kost bör vägledning i detta ges av 
sjuksköterskan. Reaktioner i samband med måltid bör beaktas, men också personens 
önskemål. Efter en stomioperation kan tarmen vara påverkad och inte fungera som vanligt 
vilket kräver att personen måste vänja sig gradvis vid vissa livsmedel samt börja med små 
måltider. Vissa livsmedel kan ge gaser, magknip, lös eller fast avföring. Det är viktigt att 
personen får pröva sig fram då reaktionerna är individuella, men vissa riktlinjer kan ges 
beroende på stomityp (Nilsen Aae, 2011). 
 

Teoretiska	perspektiv	
	
Personcentrerad	vård	
Personcentrering nyttjas för att skildra en vårdform som säkerställer att patienten står i 
centrum för vården (McCance & McCormack, 2013). Vid personcentrerad vård är strävan att 
hela individen synliggörs där existentiella, andliga, psykiska och sociala behov tillgodoses i 
lika hög utsträckning som fysiska behov. Personens tolkning och upplevelse av sjukdom och 
ohälsa ska bekräftas och respekteras. Tolkningen ska ligga till grund för att främja hälsa hos 
individen. För att kunna främja hälsa måste personens egna uppfattning av hälsa stå i fokus 
och dennes unika perspektiv på situationen ska ha samma värde som det professionella 
perspektivet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I sjuksköterskans profession innebär 
personcentrerad vård att se individen framför sjukdomen. Med det menas att personen ses 
som jämbördig och värdefull i omsorgen och vården, vilket kräver att sjuksköterskan har 
öppenhet, intresse och vilja att lyssna på individens berättelse och uppfattning av sin situation. 
Det är av vikt att personens behov väger lika tungt som de bedömningar och behov som 
sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal identifierat utefter sin profession. 
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Sjuksköterskan kan i egenskap av sin profession medverka till att individen kan leva sitt liv 
som den själv vill. God kunskap om personens behov, värderingar, intressen, synsätt, 
prioriteringar och vanor krävs för att kunna ge en personcentrerad vård (a.a.). 
 
Coping	
Coping definieras som ständigt förändrande kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 
för att hantera specifika externa och/eller interna krav som bedöms krävande eller överstiger 
individens resurser. Coping är realistiska och flexibla tankar och handlingar som löser 
problem och därmed reducerar stress (Lazrus & Folkman, 1984). Stress är ett särskilt 
förhållande mellan individen och omgivningen som bedöms vara krävande eller överstiger 
dennes resurser och som äventyrar välmåendet (a.a.). Det finns två former av coping - 
känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping används för 
att upprätthålla hopp och optimism, att förneka fakta och innebörd, att vägra erkänna det 
värsta och att agera som om det som hänt inte spelar någon roll. Problemfokuserad coping 
liknar strategier som används vid problemlösning. Som sådana är problemfokuserade insatser 
ofta riktade mot att definiera problemet, generera alternativa lösningar, väga alternativen med 
hänsyn till deras för- och nackdelar, välja mellan dem och agera (a.a.). 
 

Problemformulering	
 
Tarmstomi innebär att en del av tarmen läggs ut ur buken genom en operation, så att 
tarminnehåll omdirigeras till en extern påse på buken. Detta innebär en förändring i anatomi 
och dagliga kroppsfunktioner. IBD, kolorektalcancer och divertikelbildning är de vanligaste 
orsakerna till att behöva tarmstomi. Omvårdnaden innefattar utbildning och information kring 
handhavandet av tarmstomin för att stärka personens trygghet, kompetens och självständighet. 
Kostens påverkan på tarmen är individuell och beror på stomityp. Då förekomsten för Ulcerös 
kolit och Crohns sjukdom (som ingår i IBD) har ökat, kolorektalcancer är den tredje mest 
förekommande cancern i världen och divertikelbildning är vanligt förekommande i 
västvärlden kan detta innebära att fler kommer att behöva tarmstomi i framtiden. Fördjupad 
förståelse i olika upplevelser av att leva med tarmstomi kan generera ökad kunskap om de 
förändringar som uppstår. Genom att förstå vad personerna värderar, dels i sitt liv men också i 
kontakten med vården, kan sjuksköterskor på ett mer personcentrerat sätt informera, bemöta 
och vägleda individen utefter dennes behov. Teorin om coping kan användas för att lättare 
förstå varför personer hanterar förändringen som de gör. 
 

Syfte	
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 
tarmstomi. 
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Metod	
	
Design	
Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning. Designen var 
deskriptiv (Kristensson, 2014). Tidigare vetenskapliga studier inom det valda ämnesområdet 
söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes. 
 
Sökstrategi	
I Svensk MeSH söktes ämnesorden ostomy, colostomy och ileostomy fram. Föreliggande 
litteraturstudies syfte översatt till engelska (experiences of living with intestinal stoma) söktes 
med i Google Scholar som en initial översikt för att identifiera relevanta sökord. Stoma, 
intestinal stoma och intestinal ostomy var ord som förekom i flera studier i Google Scholar . 
 
Sökning 1 
Cinahl Plus användes i sökning 1 för att det var en databas inom ämnesområdet 
omvårdnadsvetenskap. Ostomy, colostomy och ileostomy söktes som ämnesord i Cinahl Plus 
men då sökningen blev för snäv med endast ämnesord kompletterades sökningen med stoma, 
intestinal stoma och intestinal ostomy i fritext då dessa inte fanns som ämnesord i Cinahl 
Plus. När en sökning blir för snäv med enbart ämnesord kan den kompletteras med 
fritextsökningar (Kristensson, 2014). Colostomy, ileostomy, ostomy, stoma, intestinal stoma 
och intestinal ostomy söktes var för sig och kombinerades sedan med booleska operatoren OR 
till ett första sökblock. Sökblocket begränsades till engelska, publiceringsår 2006–2017 samt 
vetenskapligt granskade (peer reviewed). 
 
Inget relevant ämnesord för upplevelser identifierades i Svensk MeSH. Istället söktes ordet 
experience som fritext i Cinahl Plus därför att det var ett återkommande ord för upplevelse i 
sökningen i Google Scholar. I samband med att experience söktes som fritext, förslogs life 
experiences som ämnesord. Experience* och life experiences söktes var för sig. Trunkering 
(*) användes på de ord där olika ändelser kunde vara användbara för att inte missa relevanta 
artiklar. Experience* och life experiences gjordes till ett andra sökblock som kombinerades 
med OR och begränsades till engelska, publiceringsår 2006–2017 samt vetenskapligt 
granskade (peer reviewed). Första och andra sökblocket kombinerades sedan med AND vilket 
genererade 291 artiklar. 
 
Sökning 2 
Medline användes i sökning 2 för att det var en databas inom ämnesområdet 
omvårdnadsvetenskap. Sökorden som användes var life change events, ostomy och 
experience* vilka söktes var för sig. Life experiences, som användes i sökning 1, fanns inte 
som ämnesord i Medline, men när experience söktes i fritext föreslogs ämnesordet life change 
events vilket valdes istället. Life change events och ostomy var ämnesord. Experience* söktes 
i fritext. Life change events och experience* kombinerades med OR och organiserades till ett 
sökblock. Det sökblocket och ostomy kombinerades med AND och begränsades till engelska 
och publiceringsår 2006–2017. Denna kombination genererade 56 artiklar. De artiklar som 
var relevanta utifrån titeln i Medline hade redan genererats i Cinahl Plus i sökning 1. Därav 
behövde inga artiklar från Medline granskas. 
 
Sökning 3 
I sökning 3 användes återigen databasen Cinahl Plus. En bredare sökning gjordes med 
anledningen att tillräckligt många artiklar inte svarade på syftet i sökning 1. Ileostomy, 
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colostomy, ostomy, stoma, intestinal stoma och intestinal ostomy söktes var för sig. 
Ileostomy, colostomy och ostomy var ämnesord. Stoma, intestinal stoma och intestinal 
ostomy söktes i fritext. Samtliga sex sökord kombinerades med OR till ett sökblock och 
begränsandes med engelska, publiceringsår 2006–2017 samt vetenskapligt granskade (peer 
reviewed). Life experiences, experience*, body image och adaption, psychological söktes var 
för sig. Body image och adaption, psychological lades till med anledning att de förekom som 
ämnesord i flertalet relevanta artiklar i sökning 1. Life experiences, body image och adaption, 
psychological var ämnesord. Experience* söktes i fritext. Dessa fyra sökord kombinerades 
med OR och blev ytterligare ett sökblock. De båda sökblocken kombinerades med AND och 
genererade 383 artiklar. Begränsningar var engelska, publiceringsår 2006–2017 samt 
vetenskapligt granskade (peer reviewed). Totalt inkluderades tio artiklar i denna 
litteraturstudie (Bilaga 1). 
 
Urval	
Urvalet bestod av nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en vetenskaplig artikel 
med kvantitativ ansats. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om barn under 13 år 
samt artiklar som inkluderade urostomier. Inklusionskriterier var artiklar som innefattade ileo- 
och kolostomier, kvinnor och män, vuxna samt ungdomar mellan 13–18 år. Ungdomar är 
personer i åldrarna 13–18 år, därav gränsen 13 år (Karolinska institutet, u.å.). Urvalsprocessen 
bestod av fyra steg. I det första urvalet lästes 730 titlar från databaserna Cinahl Plus och 
Medline. I det andra urvalet lästes 56 abstrakts. I det tredje urvalet lästes 18 artiklar i sin 
helhet, vilket resulterade i det fjärde urvalet som innefattade tio artiklar i fulltext (Bilaga 1). 
 
Granskning	
De nio kvalitativa artiklar som inkluderades i studien granskades med hjälp av SBU:s 
granskningsmall för kvalitativa studier (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering [SBU], 2014). Mallen följdes i sin helhet och samtliga artiklar bedömdes ha god 
kvalitet. Den kvantitativa artikeln granskades med hjälp av Kristenssons (2014) modell för 
Bedömning av tvärsnittsstudier. Varje fråga i bedömningen besvarades och artikelns innehåll 
kunde inte ge svar på en del av frågorna, men bedömdes ändå svara på föreliggande 
litteraturstudies syfte (Bilaga 2). 
 
Bearbetning	och	analys	
Vid sammanställningen av resultatet i samtliga studier genomfördes Kristenssons (2014) 
Integrerad analys. Analysprocessen gick till på följande sätt: 
 

1. Samtliga artiklar lästes i helhet för att skapa en helhetsbild av textens huvudsakliga 
innehåll för att identifiera skillnader eller likheter i resultatet. Resultatavsnitt som inte 
svarade på syftet exkluderades. 

2. Olika kategorier som sammanfattade resultat som relaterade till varandra genom sitt 
sammanhang och innehåll identifierades. 

3. Resultaten sammanställdes under de olika kategorierna. Meningarna kortades ned 
samtidigt som det relevanta bevarades. Den kvantitativa artikelns procentsatser skrevs 
ut i löpande text. 

4. Kategorierna förseddes med underrubriker (Kristensson, 2014).  
 
Forskningsetiska	överväganden	
De artiklar som inkluderades i studien var godkända av etisk kommitté. Sju artiklar 
presenterade godkännandet i artikeln. I tre av artiklarna presenterades inte etiskt godkännande 
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i artikeln, men tidskrifterna de var publicerade i hade godkännande av etisk kommitté som 
krav för publicering. Samtliga artiklar var originalartiklar och publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter. 
 
Då en av begränsningarna som tillämpades var artiklar på engelska har författarna till 
föreliggande litteraturstudie varit noga med att inte förvränga innehållet och budskapet vid 
översättning till svenska genom att använda översättningsprogram. När 
översättningsprogrammet inte ansågs ge en tydlig översättning valdes andra ord som gav den 
ursprungliga meningen samma betydelse. Författarna har återgett resultatet objektivt. 
 

Resultat	
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 
tarmstomi, där tio artiklar inkluderades, granskades, analyserades och sammanställdes i fem 
kategorier: tankar och känslor relaterat till att ha en tarmstomi, begränsningar i det dagliga 
livet, behov av stöd, acceptans och försoning med ett nytt liv samt anpassning till livet med 
tarmstomi. Samtliga kategorier har tillhörande underrubriker. Kategorier och underrubriker 
visas i Tabell 1. I de resultat där begreppen kvinnor och ungdomar (i åldern 13–18 år) använts 
istället för begreppet personer har upplevelserna varit åtskilda från resterande deltagares. 
 
 

Tabell 1. Kategorier och underrubriker. 
Kategorier 
 

Underrubriker 

Tankar och känslor relaterat till att ha en 
tarmstomi 

• Psykiskt mående 
• Tarmstomin som motbjudande 
• Skam och skuld 
• Förlust av kontroll 
• Osäkerhet kring stomihantering 
• Intima relationer 

Begränsningar i det dagliga livet • Arbete och aktiviteter 
• Läckage och odör 
• Avslöjande 

Behov av stöd • Familj och vänner 
• Vårdpersonal 
• Stöd i stomihantering 

Acceptans och försoning med ett nytt liv • Tacksamhet gentemot tarmstomin 
• En ny syn på livet 
• Att lära sig acceptera tarmstomin 

Anpassning till livet med tarmstomi • Metoder, strategier och planering 
• Stomihantering 
• Kost 
• Intima relationer 

 
 
Tankar	och	känslor	relaterat	till	att	ha	en	tarmstomi	
 
Psykiskt mående 
Personer som hade levt med tarmstomi i flera år uttryckte bestående psykologiska svårigheter 
som associerades med den (Grant et al., 2011). I en studie hade 156 personer blivit tillfrågade 
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om de kände sig deprimerade de första 6 månaderna efter stomioperatonen. Lite mer än 
hälften hade känt sig deprimerade i varierande grad, resterande hade inte känt sig deprimerade 
alls (Davidsson, 2016). En deltagare uttryckte att det värsta med att leva med tarmstomi var 
den mentala påfrestningen. Osäkerheten var den starkaste känslan (Danielsen, Soerensen, 
Burcharth & Rosenberg, 2013a). 
 
Tarmstomin som motbjudande 
Tre månader efter stomioperationen beskrev personerna i en studie en känsla av chock och 
skräck utav tanken på att ha en tarmstomi. De såg tarmstomierna som oattraktiva och det var 
svårt att hantera den kosmetiska delen (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013b; 
Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). En person kände sig mindre värd för att han hade 
tarmstomi och täckte den så fort som möjligt vid omläggning för att slippa se den. En del 
upplevde att den förändrade formen på buken var ett problem. Andra undvek att titta på sig 
själva i spegeln med stomiutrustningen på då detta påminde dem om deras förändrade 
kroppsliga utseende och funktion. För några var det inte utseendet på utrustningen som var 
problemet, utan tanken på att andra skulle se tarmstomin (Thorpe et al., 2016). Kroppsliga 
förändringar och kroppsuppfattning upplevdes svårhanterligt, men med tiden minskade 
avskyn av anblicken av tarmstomin (Nicholas et al., 2008). Kvinnorna i en studie kände sig 
mindre värdefulla på grund av den kroppsliga förändringen tarmstomin orsakade. De 
upplevde att förändringen påverkade deras attraktivitet och kvinnlighet (Honkala & Berterö, 
2009). 
 
Skam och skuld  
Det rådde tveksamhet till att tala om tarmstomin eftersom det var tabubelagt (Danielsen et al., 
2013b). Ett hinder för att berätta var pinsamheten och skammen över den. Tarmstomins 
association till toalettbesök stärkte dessa känslor, men i allmänhet upplevde personerna 
lättnad efter att ha delat informationen till andra. Personerna blev mer självmedvetna och 
oroade sig över att andra skulle notera deras tarmstomi och börja stirra (Nicholas, Swan, 
Gerstle, Allan & Griffiths, 2008). Ungdomarna upplevde att deras sjukdom och tarmstomi 
hade stor påverkan på deras familjer på grund av fysiska krav och stress. De upplevde sorg 
och bekymmer över den påverkan deras tillstånd och vårdbehov hade på deras syskon. De la 
skuld på sig själva för att mindre av föräldrarnas tid lades på det friska syskonet (a.a.). 
 
Förlust av kontroll 
Bristande kroppskontroll med oförutsägbara utgångar ledde till känslor av irritation, skam och 
frustration (Grant et al., 2011; Thorpe et al., 2016). Vissa av personerna valde att stanna 
hemma hellre än att möta sådana situationer. Känslorna framträdde speciellt vid sociala 
sammanhang. Konsistens på avföring, förutsägbarhet av tarmstomins funktion, förmåga att 
bemästra egenvård och läckage från utrustningen påverkade känslan av att ha kontroll över 
stomifunktionen. Den rubbade kroppsfunktionen ledde till förändrad kroppsuppfattning den 
första tiden efter stomibildningen. Det var svårt att känna en sammankoppling mellan sin 
kropp och sig själv när tarmstomin inte hade någon känsel (Thorpe et al., 2016). Personer 
upplevde de återkommande undersökningarna och medicinska procedurerna som inkräktande 
på det personliga och kroppsliga utrymmet. En av personerna beskrev frustration över att 
vårdpersonalen fritt rörde vid hans tarmstomi (Nicholas et al., 2008). Många upplevde rädsla 
för läckage och trodde vid minsta odör att det var deras tarmstomi som var orsaken. Alla i 
studien berättade att deras stomipåsar någon gång hade läckt (Andersson, Engström & 
Söderberg, 2010). I en studie upplevde nästan hälften av 201 personer att flatulens var ett 
problem och resterande upplevde att det var ett måttligt till seriöst problem (Davidsson, 
2016).  
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Osäkerhet kring stomihantering 
Några dagar efter stomioperationen kände vissa oförmåga att ta ansvar för stomihanteringen 
då de fortfarande bearbetade den emotionella och fysiska förändringen. Många tyckte det var 
svårt att ta hand om tarmstomin när de ännu inte var emotionellt redo (Thorpe et al., 2016). 
De tyckte att deras liv hade vänts upp och ner, vilket motsatte sig bilden som vårdpersonalen 
hade gett dem innan operationen. Personerna uttryckte att inget egentligen kunde förbereda 
dem på livet med tarmstomi (Danielsen et al., 2013a). 
 
Intima relationer 
Några personer upplevde att sexuella relationer var problematiska. Problematiken kunde bero 
på sexuella och intima svårigheter som var relaterade till kirurgiska komplikationer (Grant et 
al., 2011). Upplevelser av att avföring motsatte sig sexuell upphetsning och åtrå försvårade 
också intima relationer. Svårigheter att ha en sexpartner på grund av att de trodde att en 
eventuell partner skulle tycka att tarmstomin var motbjudande uttrycktes. Det ledde till att de 
själva upplevde att de var oönskade och oattraktiva (Ramirez et al., 2009). 256 personer blev 
tillfrågade om stomin störde förmågan att vara intim. Lite mer än hälften tyckte att stomin 
störde minimalt, resterande tyckte att den störde måttligt eller mycket (Davidsson, 2016).  
 
 
Begränsningar	i	det	dagliga	livet	
 
Arbete och aktiviteter 
Den generella kroppsliga funktionen påverkade personernas förmåga att åta sig aktiviteter i 
dagliga livet (Danielsen et al., 2013b; Thorpe et al., 2016). Tarmstomin, såväl som kroppen, 
var ett hinder för att upprätthålla arbete på grund av att det hindrade ordinära arbetstider och 
bidrog till mycket sjukskrivning. Personerna upplevde även att de inte hade energi att delta i 
olika sociala aktiviteter med sina barn, att de inte orkade ta hand om hemmet så som de 
önskade och en känsla av att familjen alltid måste anpassa sig efter dem (Honkala & Berterö, 
2009). Att åka iväg några dagar krävde planering i form av beräkning av hur mycket material 
som skulle behövas och hur de skulle kunna få tag i mer om det tog slut (Grant et al., 2011; 
Honkala & Berterö, 2009). Resor var sammankopplat med oro kring att bo med obekanta, åka 
buss och äta annorlunda mat (Grant et al., 2011).  
 
Läckage och odör 
Läckage och odör relaterat till tarmstomin upplevdes som kroppsliga förhinder och 
begränsade personernas dagliga liv (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009). Vissa 
sociala och fysiska aktiviteter blev svåra att genomföra därför att de upplevde svårigheter i att 
känna sig bekväma offentligt. De oroade sig för att stomipåsen kunde lossna, läcka eller lukta, 
och kände ängslan över att människor runt omkring skulle stirra om det hände. De undvek 
situationer där de var blottade (Honkala & Berterö, 2009). Sömnproblem var relaterat till 
läckage (Grant et al., 2011). Av 251 personer upplevde drygt hälften små eller inga problem 
med läckage från stomin och resterande upplevde måttliga till seriösa problem med samma 
företeelse (Davidsson, 2016). 
 
Avslöjande 
Personerna var oroliga att någon skulle råka gå in i dem och känna tarmstomin under kläderna 
och därmed bli ertappade. De undvek avslöjande genom att exempelvis bära kläder som dolde 
den, agera på ett mer begränsat sätt och kontrollera påsen för att undvika exponering 
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(Danielsen et al., 2013b). I vissa fall var tarmstomins placering anledningen till att klä sig i 
säckiga kläder och därmed skyla formerna av den (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; 
Honkala & Berterö, 2009; Thorpe et al., 2016). Kvinnor i en studie undvek åtsittande kläder 
då det avslöjade någonting som stack ut som en knut, vilket förändrade deras kroppsform och 
kvinnlighet (Honkala & Berterö, 2009). 
 
 
Behov	av	stöd	
 
Familj och vänner 
Fysisk och känslomässig stöttning ansågs vara en nyckelresurs i hanteringen av tarmstomin 
(Nicholas et al., 2008). Förmågan att se efter tarmstomin var relaterat till graden av stöd och 
emotionell förberedelse (Nicholas et al., 2008; Thorpe et al., 2016). Personerna upplevde att 
det var viktigt med löpande support från familjen (Grant et al., 2011; Nicholas et al., 2008). 
Faktorer som påverkade individernas känslomässiga styrka och uppmuntran var när andra i 
deras närhet visade att de verkligen brydde sig och var villiga att stötta (Nicholas et al., 2008). 
Personerna beskrev att upprätthålla kontakt med människor de kände innan operationen 
bidrog till tröst och hjälpte dem att bekräfta deras tidigare identitet (Danielsen et al., 2013b). 
När de var tillsammans med anhöriga behövde de inte bekymra sig över sin tarmstomi och 
kände sig bekväma även om de flatulerade eller om påsen gav ifrån sig ljud (Andersson et al., 
2010). Flera personer anknöt deras förmåga att återta sexuella aktiviteter efter operationen till 
stöttande partners som accepterade deras förändrade kroppar. Dessa partners var grundstenar i 
återhämtning och acceptans. En person med flera hälsoproblem hittade stöd hos sin partner, 
som var mycket kärleksfull och omhändertagande. Partnern visade inga problem gentemot 
personens tillstånd (Ramirez et al., 2009). 
 
Vårdpersonal 
Personerna upplevde att det var viktigt att bli sedd som en person, att ha särskild kontakt med 
vårdpersonalen och följsamhet i patientkurserna. Kontakten hjälpte personerna i övergången 
mellan operation och rehabilitering (Danielsen et al., 2013b). I en studie hade lite mer än 
hälften av 256 personer träffat en stomisjuksköterska i hemmet. Av dem hade nästan alla 
tyckt att det var mycket hjälpsamt (Davidsson, 2016). Personerna förväntade sig att 
vårdpersonalen skulle förmedla sympatisk, trygg och förtroendeingivande vård (Danielsen et 
al., 2013a; Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). De önskade enkel åtkomst och tillräckligt med 
tid från vårdpersonalens sida (Danielsen et al., 2013a). En person i en studie förväntade sig att 
de skulle erbjuda god vård då upplevelsen var främmande och rädsla var en stark känsla. 
Personen ansåg att det var enklare att hantera processen mot ett nytt liv om det fanns någon 
som berättade hur saker skulle ske och hur det skulle bemötas (Hernán Ferreira Umpiérrez, 
2013). Flera deltagare tyckte främst att det var viktigt att få stöd i handhavandet av 
tarmstomin (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013; Thorpe et al., 2016). Det var viktigt att erhålla 
saklig information om sjukdomen, behandling och tarmstomin (Andersson et al., 2010). 
 
Stöd i stomihantering 
Hos personerna fanns olika upplevelser av att sköta tarmstomin på egen hand. En del tyckte 
att det räckte med ett inlärningstillfälle för att sedan klara det självständigt, medan andra 
tyckte att stödet från vården vad gällde handhavande var otillräckligt, vilket ledde till känslor 
av övergivenhet (Thorpe et al., 2016). Timing för undervisning och personernas förmåga att ta 
emot ny kunskap sågs som viktig för att lyckas med hanteringen av tarmstomin. Personerna 
upplevde att utbildningen som gavs på sjukhuset inte överensstämde helt med deras behov 
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efter att de återvänt hem. Några ansåg att det var svårt att få sina känslomässiga behov 
bemötta då de upplevde att det fanns varierat intresse kring stomivård bland vårdpersonalen 
(Danielsen et al., 2013b). Några av personerna hade uppskattat tips för att underlätta vardagen 
och tyckte att undervisning i grupp kunde vara fördelaktig (Danielsen et al., 2013a). Det 
upplevdes vara viktigt med stöd i form av att prata med någon som tidigare genomgått samma 
sak (Danielsen et al., 2013a; Nicholas et al., 2008). 
 
 
Acceptans	och	försoning	med	ett	nytt	liv	
 
Tacksamhet gentemot tarmstomin 
Personerna var försonade med det faktum att utan tarmstomin skulle livet varit värre än innan. 
Den hade förändrat deras liv radikalt, men den hade samtidigt eliminerat många problem 
vilket ledde till tacksamhet. De hade kommit till en punkt i livet där de accepterade 
tarmstomin och således försoning med ett nytt liv (Honkala & Berterö, 2009). Det var lättare 
för personerna att acceptera den nya situationen då de såg den som en chans att överleva 
(Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009). En person i en studie uttryckte att hon 
efter nio år med tarmstomi fortfarande kunde fundera över varför detta hade hänt henne. 
Samtidigt tänkte hon tillbaka på tiden innan operationen och konstaterade att hon på grund av 
tarmstomin fortfarande levde (Grant et al., 2011). 
 
En ny syn på livet 
Att försöka se situationen från den ljusa sidan och förmågan att vara positiv sågs som en väg 
till ett bättre liv (Danielsen et al., 2013a). Med tiden skiftade personerna från att vara rädda 
för negativa åsikter från omgivningen till att värdera sig själva som människor med värde. 
Flera av personerna konstaterade att tarmstomin tillät dem att upptäcka och omvärdera viktiga 
perspektiv och prioriteringar i livet. De upplevde att de hade blivit mer känsliga och 
accepterande inför sig själva och andra. Personerna kände att denna ökade medvetenhet kunde 
ha utvecklats av deras bakomliggande sjukdom och deras stomierfarenheter (Nicholas et al., 
2008).  
 
Att lära sig acceptera tarmstomin 
Personerna konstaterade att de hade lärt sig att leva med tarmstomin. Tiden för acceptans 
hade varierat (Honkala & Berterö, 2009; Nicholas et al., 2008; Thorpe et al., 2016). En person 
i en studie berättade att han upplevde acceptansen enkel. Efter stomioperationen hade han 
tittat på tarmstomin och därefter aldrig mer besvärats av den (Grant et al., 2011). Acceptans 
innebar att leva ett så normalt liv som möjligt och inte låta tarmstomin bli ett handikapp 
(Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013; Honkala & Berterö, 2009). Den nya situationen gick bättre 
att hantera när de kom hem då de kände att tarmstomin var något de var tvungna att lära sig 
leva med och det fanns inget annat alternativ än att acceptera den (Andersson et al., 2010). 
Acceptansen upplevdes som en process. Processen var nödvändig för att kunna avslöja 
tarmstomin för andra utan att skämmas (Nicholas et al., 2008). Kroppskontroll och kontroll 
över tarmstomin upplevdes ge självförtroende. En person upplevde en markant förbättring av 
livskvalitet efter stomioperationen, då han innan ingreppet kände sig begränsad på grund av 
symptomen av ulcerös kolit, som i hans fall var okontrollerbara och oförutsägbara 
tarmfunktioner. Efter operationen återfick han personlig och kroppslig autonomi vilket hjälpte 
honom att acceptera tarmstomin (Thorpe et al., 2016). 
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Anpassning	till	livet	med	tarmstomi 
 
Metoder, strategier och planering�
Personerna upplevde att det var viktigt i högre eller lägre grad att kunna anpassa sig till den 
nya situationen. En person beskrev: ”för mig är det jobbigt, jag vet att jag måste vänja mig vid 
detta, reda ut min situation, anpassa mig till ett nytt liv. Det är inte längre som det tidigare 
varit när jag kunde gå ut när jag ville utan att behöva oroa mig för någonting, men nu måste 
jag lära mig att leva med detta” (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). Personerna strävade hela 
tiden mot att kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots restriktioner och begränsningar. 
För att kunna organisera och planera sin tillvaro krävdes metoder, strategier och anpassning. 
Normaliseringen upplevdes svårare för vissa (Danielsen et al., 2013a; Honkala & Berterö, 
2009). Personerna beskrev tarmstomin som ett handikapp men dock ett litet sådant 
(Andersson et al., 2010). De som hade problem med den hade hittat sätt att begränsa dess 
inverkan på deras liv, exempelvis genom att tömma innehållet i stomipåsen före resor (Thorpe 
et al., 2016). För att kunna byta material när som helst hade de alltid med sig extra material 
(Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2016). Personerna identifierade ett antal aktiviteter som 
de slutade med efter att de fått tarmstomin, men det fanns också aktiviteter de kunde återuppta 
efter operationen. För att kunna fortsätta med dessa aktiviteter hittade de olika 
tillvägagångssätt. Tillvägagångssätten var timing, klädsel eller att inte avslöja något om 
tarmstomin (Grant et al., 2011). Att dölja den för andra genom val av kläder fungerade som 
copingstrategi för vissa av personerna (Thorpe et al., 2016). I en studie presenterades att lite 
fler än hälften av 256 personer bytt klädstil efter stomioperationen (Davidsson, 2016). 
 
Stomihantering 
Att kunna hantera tarmstomin sågs som en startpunkt för anpassning till livet med den. 
Personerna var tvungna att lära sig de praktiska delarna och experimentera för att lösa alla de 
problem som uppstod i det dagliga livet (Danielsen et al., 2013a; Danielsen et al., 2013b). 
Personerna utvecklade självförtroende och självständighet när de skötte stomivården. Till en 
början var upp- och nedgångarna av den dagliga vården upprörande, men de utvecklade 
metoder i stomihantering över tid (Nicholas et al., 2008). Av 256 personer tog lite mer än 
hälften mindre än sex månader på sig att känna sig bekväma med deras stomivård, nästan 
hälften upplevde att det tog över sex månader och en liten andel upplevde att de aldrig känt 
sig bekväma (Davidsson, 2016). 
 
Kost 
Svårigheter relaterat till anpassningsprocessen var bland annat sökandet efter lämplig kost, 
vilket var individuellt (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009). Personerna identifierade 
vilken kost som skulle förändra konsistensen på avföringen (Thorpe et al., 2016). Mat som 
orsakade gas och mat som passerade snabbt genom tarmen undveks (Grant et al., 2011). Vid 
tillfällen där det var viktigt att inte flatulera valde de att inte äta något innan de gick hemifrån. 
Personerna anpassade matintaget så att avföringen skulle komma nattetid för att slippa byta 
stomipåse på exempelvis jobbet (Andersson et al., 2010). Enligt en studie hade lite mer än 
hälften av 256 personer förändrat sina kostvanor efter stomioperationen (Davidsson, 2016). 
 
Intima relationer 
Med hänsyn till intima relationer och situationer krävdes noggrann planering och utrymme för 
spontanitet fanns inte. Några upplevde en känsla av orenhet och var därför i behov av att vara 
rena och fräscha samt ha en tom och ren stomipåse innan intimitet (Honkala & Berterö, 2009; 
Ramirez et al., 2009). I en studie rapporterade en grupp kvinnor att samlag aldrig skedde utan 
påsen på grund av rädsla för olyckor och läckage. Således var det viktigt att täcka påsen för 
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att dölja den, hålla den på plats och minska risken för olyckor. Anledningen till att hålla påsen 
dold var både för deras partner och sin egen skull för att inte väcka avsky (Ramirez et al., 
2009). 
 

Resultatsammanfattning	
 
Olika känslor som upplevdes vara relaterade till den kroppsliga förändringen som tarmstomin 
orsakade var bland annat känsla av mindre värde. Oro kring att andra skulle notera den var ett 
dilemma hos en stor del. Tarmstomierna upplevdes som oattraktiva och den kosmetiska delen 
var svår att hantera. Det var svårt att berätta om tarmstomin för andra då den upplevdes som 
tabubelagd och medförde känslor av skam och pinsamhet. Majoriteten upplevde rädsla för 
läckage och odör. Många av dessa känslor påverkade förmågan att vara intim. Begräsningar i 
det dagliga livet på grund av minskad energi, rädsla för läckage och odör samt bristande 
kroppskontroll upplevdes. Fysiskt och känslomässigt stöd från familj, vänner, vårdpersonal 
och utomstående upplevdes vara en viktig faktor vid hanteringen av tarmstomin och 
betydelsefullt för acceptansen. Det tog olika lång tid att acceptera livet med tarmstomi. En 
stor del tyckte att livet hade blivit bättre efter operationen trots att det hade inneburit en 
radikal förändring. Att försöka leva ett så normalt liv som möjligt och lära sig hantera 
tarmstomin ansågs viktigt i anpassningsprocessen. Hanteringen innefattade planering, 
organisering, praktiskt handhavande och olika strategier. 
 

Metoddiskussion	
	
Design	
Vald metod för studien var litteraturstudie med systematisk sökning. Metoden valdes för att 
den är lämplig när kunskap ska sammanställas och omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). 
 
Sökstrategi	
Samtliga artiklar som inkluderades i studien söktes fram från databasen Cinahl Plus. 
Anledningen till detta var att de studier som hittades i Cinahl Plus och var relevanta för 
föreliggande litteraturstudie även hittades i Medline. Inga nya studier som var relevanta för 
föreliggande litteraturstudie hittades i Medline. Sökningen i Medline presenteras trots detta i 
sökmatrisen. Chansen att hitta relevanta artiklar ökar om sökningen görs i flera olika 
databaser med omvårdnadsfokus (Henricson, 2012). Att sökningen i studien endast gjordes i 
två databaser kan därför ses som en svaghet. 
 
I sökning 2 som gjordes i Medline användes sökorden life change events, ostomy och 
experience*. Ämnesorden och fritextsökningarna som användes i Cinahl Plus i sökning 1 
hade med fördel kunnat användas även i sökningen i Medline för att göra sökningen mer 
systematisk. Om dessa ämnesord och fritextsökningar hade använts i Medline kunde det ha 
genererat fler relevanta artiklar än vad som genererades utan dem. Det kan ha påverkat 
föreliggande litteraturstudies resultat då relevanta artiklar kan ha missats. Anledningen till att 
ämnesordet life experiences (som användes i Cinahl Plus) inte användes i Medline var för att 
det ämnesordet inte fanns i den databasen. Istället användes ämnesordet life change events i 
Medline. 
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I sökning 3 användes databasen Cinahl Plus återigen för att inga nya relevanta artiklar hade 
hittats i Medline i sökning 2 och för att de relevanta artiklar som genererades i Medline var 
dubbletter till sökning 1. En bredare sökning valdes därför att göras. Body image och 
adaption, psychological lades till i denna sökning för att de orden hade förekommit som 
ämnesord i flertalet relevanta artiklar i sökning 1. Därför ansågs de kunna tillföra fler artiklar 
som svarade på föreliggande litteraturstudies syfte. Avsikten var inte att föregå föreliggande 
litteraturstudies resultat när de sökorden användes. 
 
I sökstrategin användes både ämnesord och fritextsökningar. Genom att söka med ämnesord 
blev litteratursökningen mer specifik. Fritextsökning användes för att generera fler artiklar 
och öka sökningens känslighet. En svaghet med fritextsökning kan vara att det genererar fler 
irrelevanta artiklar och därmed minskar sökningens specificitet (Kristensson, 2014). Booleska 
operatorerna OR och AND användes för att kombinera söktermerna. Booleska operatoren 
NOT användes inte men hade med fördel kunnat användas för att utesluta artiklar som 
innehöll irrelevanta sökord, till exempel ordet urostomi då det var ett exklusionskriterium. 
 
En begränsning som tillämpandes i databaserna var att studierna skulle vara publicerade 
mellan år 2006–2017. Anledningen till att inte begränsa till 2007–2017 var för att sökningen 
genomfördes i januari 2017 vilket då hade resulterat i artiklar från drygt nio år tillbaka. En 
avgränsning på cirka tio år valdes för att upplevelser förändras över tid. Kristensson (2014) 
menar att en studie bör eftersträva att selektera artiklar som är så aktuella som möjligt. Dock 
hade ett bredare tidsspann i begränsningen i sökning 1 kunnat generera fler artiklar vilket 
möjligen hade resulterat i att en ytterligare sökning i Cinahl Plus hade kunnat uteslutas. 
 
Urval	
De utvalda studierna har genomförts i olika länder. Två studier gjordes i USA, två i Danmark, 
två i Sverige, en i Kanada, en i Storbritannien, en i Uruguay och en i Irland. Resultatet kan 
antas vara överförbart till Sverige eftersom det handlar om upplevelser av den företeelse som 
är i fokus för studien. Skillnader i sjukvårdssystem och samhälleliga omständigheter i de olika 
länderna kan dock inverka på personernas upplevelser av sin situation. Dessa aspekter kan ge 
resultatet ett rikare innehåll på så sätt att det ger variationsrika berättelser samtidigt som det 
kan bli svårare att överföra till Sverige. Andra aspekter som ger variationsrika berättelser är 
olika ålder, kön, utbildning och sociala förhållanden (Henricson & Billhult, 2012). Dessa 
olikheter fanns i åtanke vid urvalet för att ge ett informationsrikt resultat, till exempel i form 
av att ett inklusionskriterium var både kvinnor och män. Ett exklusionskriterium var barn 
under 13 år. Trots att variation i ålder kan ge variationsrika berättelser valdes barn under 13 år 
att exkluderas för att skillnaderna i barn och vuxnas upplevelser kan skilja sig nämnvärt till 
skillnad mot ungdomar och vuxnas upplevelser. 
 
Ett annat exklusionskriterium var personer med urostomier. Anledningen var för att 
bakomliggande orsaker till att behöva en urostomi skiljer sig från bakomliggande orsaker till 
att behöva en tarmstomi. Dessutom gör avgränsningen att föreliggande litteraturstudies 
undersökningsområde blir mer specifikt. 
 
Granskning	
Titlar, abstrakt och artiklar i fulltext lästes av båda författarna för att tillsammans kunna 
jämföra vilka som skulle inkluderas eller exkluderas (Kristensson, 2014). En noggrann 
systematisk granskning av de kvalitativa studierna gjordes med hjälp av SBU:s 
granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014) för att bedöma trovärdigheten. SBU:s 
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granskningsmall valdes för att den är rekommenderad att användas för granskning 
(Kristensson, 2014). Kristenssons (2014) Bedömning av tvärsnittsstudier användes till den 
kvantitativa studien för att bedöma validiteten och reliabiliteten. Validiteten och reliabiliteten 
i den bedömdes ha god kvalitet då enkäter användes som mätinstrument. Det ansågs vara ett 
bra mätinstrument då information skulle insamlas från många individer på kort tid (Billhult & 
Gunnarsson, 2012) samt att mätinstrumentet var mätsäkert (Kristensson, 2014). Dock ansågs 
studien ha lägre kvalitet på grund av otydlighet. Den löpande texten presenterade inte allt som 
redovisades i tabellerna. Detta gjorde att data var svårt att särskilja vilket gav en missvisande 
bild vid första anblick och krävde noggrann instudering. Studien inkluderade även personer 
med urostomier. Då procentdelen för personer med urostomier endast var 1% (n=3) bedömdes 
det ha så pass liten inverkan på studiens resultat att den inkluderades i föreliggande 
litteraturstudie, trots att artiklar som inkluderade urostomier var ett exklusionskriterium. 
Fastän artikeln hade dessa svagheter inkluderades den då vissa data ansågs vara av värde för 
föreliggande litteraturstudie. 
 
Bearbetning	och	analys	
Vid sammanställningen av resultatet genomfördes Kristenssons (2014) Integrerad analys. 
Denna typ av analys användes för att det är ett enkelt sätt att ställa samman resultat i en 
litteraturstudie (Kristensson, 2014). Analysen tillämpades även på den kvantitativa artikeln 
för att inga beräkningar gjordes och för att inga jämförelser med andra kvantitativa artiklar 
genomfördes. Den kvantitativa studiens procentsatser skevs ut i löpande text därför att 
föreliggande litteraturstudie var avsedd att beskriva upplevelser. Vid genomläsningen av 
artiklarna delades de upp mellan författarna och bearbetades var för sig. Sedan skiftades 
artiklarna mellan författarna och samma procedur upprepades. På så sätt bearbetades och 
jämfördes innehållet två gånger. Resterande steg i analysprocessen gjordes gemensamt för att 
inte missa relevant innehåll.  
 
Några tidigare erfarenheter kring ämnet i studien fanns inte hos författarna. Dock fanns en 
förförståelse baserad på föreläsningar i ämnet och praktik på sjuksköterskeprogrammet. I 
åtanke fanns att dataanalysen och resultatet möjligen kunde påverkas av förförståelsen. 
Förförståelsen eftersträvades att hanteras på ett sådant sätt att egna värderingar inte skulle 
påverka framställningen av resultatet. Detta hanterades genom att inte utesluta resultat som 
inte stämde överens med egna värderingar. Det går inte att bortse från att datainsamling, 
granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången författarna i denna 
litteraturstudie genomförde en studie. 
 

Resultatdiskussion	
 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgår att ungdomars och kvinnors upplevelser har 
separerats från resterande resultat genom att benämningen kvinnor och ungdomar skrivits, 
istället för benämningen personer. Anledningen till detta var att kvinnors och ungdomars 
upplevelser vid vissa tillfällen endast upplevdes av dem. För att vidare kunna diskutera kring 
detta gjordes denna separation. 
 
Tidigare forskning visar att stomibildning innebär att individen måste anpassa sig efter sin nya 
livsstil (Capilla-Díaz et al., 2016). I resultatet av föreliggande litteraturstudie lyfts vilka 
anpassningar som behövde göras och hur personerna upplevde dem. För att kunna anpassa sig 
till livet med tarmstomi och de problem som uppstod i dagliga livet var personerna tvungna 
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att lära sig att hantera de praktiska delarna. De utvecklade resurser och strategier för detta. För 
att kunna leva ett så normalt liv som möjligt krävdes planering, organisering och förmågan att 
hitta tillvägagångssätt som fungerade. Strategierna kan antas beskrivas som problemfokuserad 
coping då personerna använder strategier som liknar problemlösning. Tidigare forskning visar 
att copingstrategier är en process med syftet att behärska kraven som uppstår utefter 
förhållandet mellan individ och miljö. Copingstrategierna utformas av personer i deras 
dagliga liv (Barnabe & Dell'Acqua, 2008). Personer med tarmstomi upplever gradvisa 
förändringar över tid och beroende på utvecklingen av den bakomliggande sjukdomen och 
möjligheterna till anpassning utvecklar de copingstrategier. Med hjälp av copingstrategierna 
börjar de hantera de dagliga problemen eller förändringar som uppstår som ett resultat av 
tarmstomin. För detta ändamål behöver personerna olika lång tid, vilket kan ta dagar, veckor 
eller månader (a.a.). Teorin om coping kan tillämpas för att lättare förstå varför och hur 
personer hanterar förändringen som tarmstomin orsakar som de gör. 
 
Tidigare forskning visar att även familjen måste anpassa sig till personernas nya livsstil med 
tarmstomi (Capilla-Díaz et al., 2016). I föreliggande litteraturstudie framgick att förlust av 
energi påverkade personernas ork och förmåga att ta hand om hemmet och umgås med sina 
barn. De upplevde att familjen alltid behövde anpassa sig efter dem. Det framgick också att 
tarmstomin och den bakomliggande sjukdomen påverkade personernas familjer vilket ledde 
till känslor av skuld. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) påverkar sjukdom och 
ohälsa sällan bara individen utan också personens sociala nätverk. Individen är beroende av 
och finns i ett socialt sammanhang med partners, närstående och andra betydelsefulla, vilket 
innebär att personcentrerad vård även inkluderar de personerna (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Därför kan det antas vara av vikt att sjuksköterskan förstår 
begreppet personcentrerad vård och dess innebörd och därav även tar hänsyn till individens 
sociala sammanhang. I ungdomarnas fall relaterades skulden framför allt till syskonen som 
fick mindre tid med föräldrarna. Upplevelserna beskrevs endast av ungdomar och var ett 
ämne som inte diskuterades hos resterande deltagare. Det kan antas bero på att beroende på 
vilken fas i livet individer befinner sig i kan upplevelserna yttra sig på olika sätt och vara av 
olika betydelse. Därför är det av vikt att sjuksköterskan använder sig av personcentrerad vård 
i mötet med patienter med tarmstomi eftersom varje individ tolkar och upplever sin 
livssituation på skilda sätt. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att sjuksköterskan ska 
ha intresse, öppenhet och vilja av att höra på personens egen uppfattning och berättelse av sin 
situation. 
 
Tidigare forskning visar att stomibildning kan leda till svårigheter i familje- och 
arbetssituationer samt sociala sammanhang så som sexualitet, fritid, fysisk aktivitet och 
kosthållning (Araujo Torquato Lopes & das Neves Decesaro, 2014). I föreliggande 
litteraturstudie framgår att svårigheter kunde vara rädsla för läckage och odör, att bli avslöjad, 
att hantera stomimaterial, att känna sig blottad och att välja rätt kost. Allt detta påverkade 
personernas förmåga att åta sig aktiviteter i det dagliga livet. Tidigare forskning visar att 
fastän en stomioperation i de flesta fall är livsavgörande så påverkar det både fysiska och 
psykosociala funktioner (Tao, Songwathana, Isaramalai & Zhang, 2013). Förändrad 
kroppsbild, odör, läckage och stomirelaterade komplikationer framkallar en serie av 
psykosociala problem bland individerna med tarmstomi. Problemen kan vara ångest, 
depression, känsla av ensamhet, minskad kontroll, lägre självkänsla, känsla av stigma, 
minskade sociala aktiviteter, att man mister sitt jobb och stört sexliv. Stomipatienter möter 
ofta lägre livskvalitet och mer psykologisk ångest än individer utan tarmstomi (a.a.). 
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Araujo Torquato Lopes & das Neves Decesaro (2014) menar att tarmstomier kan leda till 
svårigheter i sexualitet. I resultatet framgår att en del deltagare bland annat upplevde att åtrå 
och sexuell upphetsning motsatte sig avföring, och en del, som inte hade en fast partner, var 
osäkra på hur en eventuell sexpartners reaktion skulle yttra sig. Det ledde till att de avstod 
från sexuell kontakt. Att avstå från det som anses stressande kan förmodas vara en sorts 
copingstrategi hos individerna. Denna typ av coping kan antas beskrivas som beteendemässigt 
tillbakadragande. Enligt Carver, Scheier och Wrintraub (1989) innebär beteendemässigt 
tillbakadragande att ge upp sina mål, erkänna för sig själv att det inte går att hantera 
situationen och sluta försöka. Tidigare forskning visar att personer med tarmstomi kan inbilla 
sig att andra ser dem som sjuka och onormala, eller inte dugliga som sexpartner (Tao et al., 
2013). 
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att både känslomässigt och fysiskt stöd 
behövdes. Personerna upplevde att andra som visade att de brydde sig och var villiga att stötta 
gav känslomässig uppmuntran och styrka. Stödet kunde komma från familj, vänner, andra i en 
liknande situation, vårdpersonal och partners. Stödets roll såg olika ut beroende på vem det 
kom ifrån men hade betydelse för personernas hantering, acceptans och anpassning. Tidigare 
studier där personerna haft kroniska sjukdomar visar att anpassning går bättre för dem som 
accepterat sin diagnos och har tillgång till bra och stöttande relationer (Simmons, Smith, 
Bobb & Liles, 2007). Anpassning kan bli enklare för personer med tarmstomi om de tar emot 
stödet som finns tillgängligt. Det är mer sannolikt att personer som accepterar 
begränsningarna av deras operation har lättare till anpassning. Det verkar troligt att personer 
som är mer accepterande av deras tarmstomi skulle vara mer benägna att ta kontroll över sin 
vård, bli bättre på att hantera den och mer villiga att integrera socialt. Att prata om stressande 
livshändelser i ett stödjande sammanhang är en nyckelkomponent för lyckad coping. Det 
hjälper individer att förstå sin upplevelse och sina känslor (a.a.). 
 
Att ge vård till stomipatienter kräver att sjuksköterskan förstår dem, då flera dimensioner i 
deras liv behöver kompromissas med på grund av deras nya livsvillkor (Barnabe & 
Dell'Acqua, 2008). I resultatet i föreliggande litteraturstudie framgick att varierat intresse från 
vårdpersonalen vad gällde stomivård gjorde att personerna kände att det var svårt att få sina 
emotionella behov besvarade. Personerna kände också att den utbildning som gavs på 
sjukhuset inte var förenligt med deras behov. Det kan betyda att vårdpersonalens visade 
intresse och engagemang i personernas behov och känslor har betydelse för hur de hanterar 
tarmstomin. Det indikerar att det är viktigt för vårdpersonal att sätta sig in i personernas 
förändrade situation och vad de kommer ha för behov vid hemgång. 
 
I resultatet i föreliggande litteraturstudie presenterades att vissa kvinnor kände svårigheter 
relaterat till kvinnlighet och hur de skulle förhålla sig till det när de hade tarmstomi. Bland 
annat upplevdes att förändrad kroppsform, på grund av tarmstomins utseende, påverkade 
deras kvinnlighet. En annan upplevelse var att tarmstomin orsakade minskad ork vilket ledde 
till att de inte orkade ta hand om hemmet. Det kan antas vara en känsla som skiljer sig från 
männens upplevelser. Aktiviteter och ”kvinnliga” eller ”manliga” egenskaper hänvisar 
nödvändigtvis inte till aktiviteter och egenskaper som utförs av kvinnor eller män. Dessa är 
normativa konstruktioner som skapats av samhället. De är därmed inte ovillkorligen 
sammankopplat till ett specifikt kön. Att kvinnor historiskt sett förknippats med den privata 
sfären och att deras naturliga plats har varit hemmet är en normativ konstruktion (Määttä & 
Öresland, 2009). Detta kan förmodas ha en betydande roll i hur upplevelsen skiljer sig mellan 
kvinnor och män. 
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Slutsats	
 
Föreliggande litteraturstudie visar att det finns olika upplevelser relaterat till att leva med 
tarmstomi. Upplevelserna kan härledas till kategorierna tankar och känslor relaterat till att ha 
en tarmstomi, begränsningar i det dagliga livet, behov av stöd, acceptans och försoning med 
ett nytt liv och anpassning till livet med tarmstomi. Både skillnader och likheter framgår i 
upplevelserna med hänsyn till ålder och kön. Copingstrategier används på olika sätt för att 
hantera tarmstomin, bland annat genom att avstå från det som anses stressande eller som 
problemlösning. Personerna upplever både positiva och negativa följder av att leva med 
tarmstomi och sjuksköterskan, annan vårdpersonal och anhöriga har betydande roll i 
anpassningen till ett förändrat liv. Fördjupad förståelse för personers upplevelser kan vara till 
hjälp för ett mer personcentrerat arbetssätt hos sjuksköterskan i mötet med personer som lever 
med tarmstomi. 
 

Kliniska	implikationer	
 
Resultatet i denna studie ger möjligheter att identifiera delar som anses vara problematiska 
med att leva med tarmstomi. Resultatet kan också belysa vilken hjälp, vilket stöd och vilka 
resurser som är av vikt för personerna i situationen. Dessa insikter kan göra det möjligt för 
sjuksköterskan att utöka förståelsen kring att leva med tarmstomi och därmed bli mer 
medvetna i sin kliniska utövning. Baserat på nyttan av resultatet kan sjuksköterskan tillämpa 
mer personcentrerad vård och bli bättre på att förbereda, vägleda och stötta i processen. 
 

Forskningsimplikationer	
 
Genom denna litteraturstudies sammanställning av upplevelser av att leva med tarmstomi kan 
delar i resultatet som behöver studeras vidare ge upphov till ny forskning, exempelvis en 
intervjustudie med syfte att ta reda på konkreta omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 
tillämpa som personerna med tarmstomi anser är av värde i anpassningsprocessen. Ett annat 
exempel på vidare forskning kan vara sexuella upplevelser hos män som har tarmstomi då den 
forskning som fanns främst handlade om kvinnors sexuella upplevelser. Resultatet i 
föreliggande litteraturstudie kan ge möjlighet att identifiera kunskapsluckor i förståelsen av 
att leva med tarmstomi genom att se djupare i individers erfarenheter av att leva med 
tarmstomi. 
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ang fanns presenterat i 
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R
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ellan könen i fysiskt 
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D
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D
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D
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stom
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Styrkor: Tydlig struktur, variation i 
deltagare, tydlig dataanalys, 
väldefinierat syfte och 
problem

form
ulering, etiskt 

resonem
ang fanns presenterat, 

logiskt och begripligt resultat. 

Tarm
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vinnorna 
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 m
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svenska och villiga att delta i en 
intervju. 
 E

xklusionskriterier: Ej redovisat.�
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rvalsförfarande: En 
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ail m
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rval: 17 
 B

eskrivning slutlig studiegrupp: 
K

vinnor m
ellan 33–80 år (m

edian 
55) som

 hade haft tarm
stom

i m
ellan 

två och 38 år (m
edian åtta). 15 

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

lla utom
 två hade 

barn, tio arbetade, en var 
pensionerad och resten var 
förtidspensionerade. �
�D

atainsam
lingsm

etod: 
Sem

istrukturerad intervju.  
 A

nalysm
etod: Tolkande 

fenom
enologisk ansats. 

 Svaghet: Ingenting redovisat om
 

datam
ättnad eller analysm

ättnad. 
Ingen teori/hypotes/m

odell 
genereras i resultatet. R

elationen 
forskare/urval ej tydligt beskriven. 

grund av att inte kunna vara rena 
och attraktiva, vilket gjorde dem

 
otrygga och obekväm

a.�K
vinnorna 

hittade sätt att anpassa sig till sina 
nya liv och försonade sig m

ed 
förändringen. D

e hade hellre en 
tarm

stom
i än levde m

ed 
svårigheterna som

 upplevdes innan 
operationen

� 

 Författare  
A

rtikelns titel 
T

idskrift 
L

and 

Syfte 
M

etod och ev. design 
V

ärdering 
R

esultat 

N
icholas, D

., Sw
an, S., G

erstle, T., 
A

llan, T., &
 G

riffiths, A
. (2008). 

Struggles, strengths, and strategies: 
an ethnographic study exploring the 
experiences of adolescents living 

A
tt undersöka ungdom

ars 
erfarenheter och livskvalitet efter 
stom

ioperation. 

D
esign: K

valitativ. 
 Inklusionskriterier: U

ngdom
ar 

m
ed tarm

stom
i eller ileoanal 

reservoar som
 hade vårdats på 

H
ospital for sick children i Toronto, 

Styrkor: U
tgår från ett 

väldefinierat syfte, relevant urval, 
urvalsförfarandet tydligt beskrivet, 
använder citat, innehållsrikt och 
begripligt resultat, överförbart till 

D
eltagarna upplevde intrång på 

kroppen sam
t utm

aningar kring 
kroppsuppfattning. D

e upplevde 
m

inskad självständighet och 
kontroll sam

t osäkerhet kring 
avslöjande av tarm

stom
in. D

e lärde 



 w
ith an ostom

y. H
ealth &

 Q
uality 

O
f Life O

utcom
es, 6114. 

 K
anada 

     

K
anada.  

 E
xklusionskriterier: Ej redovisat. 

 U
rvalsförfarande: D

eltagarna 
rekryterades från en databas m

ed 
ungdom

ar m
ed tarm

stom
i som

 
tidigare hade deltagit i en 
stödintervention på ett pediatriskt 
sjukhus i centrala K

anada. 
 U

rval: 20 
 B

eskrivning slutlig studiegrupp: 
11 flickor och nio pojkar m

ed 
tarm

stom
i eller ileoanal reservoar. 

K
ulturell m

ångfald i gruppen. 
G

eografiskt spridda från både stad- 
och landsbygd. V

arierande 
fam

iljekonstellationer. 13–19 år 
(m

edelålder 15,3). Tid efter 
operation var tre m

ånader till tio år 
(genom

snitt 2,9 år). 
 D

atainsam
lingsm

etod: 
Etnografiska intervjuer m

ed 
uppföljande fokusgrupper.  
 A

nalysm
etod: Innehållsanalys 

ett liknande sam
m

anhang.   
 Svagheter: R

esultat och diskussion 
under sam

m
a rubrik, resultatet 

redovisas ej i förhållande till en 
teori 

sig att anpassa sig över tid. D
et 

fram
kom

 utm
aningar för fam

iljen. 
D

eltagarna fann styrka hos 
närstående. D

e hittade fördelar m
ed 

tarm
stom

in och utvecklade sig 
själva. 

 Författare �
A

rtikelns titel 
T

idskrift 
L

and 

Syfte 
M

etod och ev. design 
V

ärdering 
R

esultat 

R
am

irez, M
., M

cM
ullen, C

., G
rant, 

M
., A

ltschuler, A
., H

ornbrook, M
., 

&
 K

rouse, R
. (2009). Figuring out 

sex in a reconfigured body: 
experiences of fem

ale colorectal 
cancer survivors w

ith 
ostom

ies. W
om

en &
 H

ealth, 49(8), 
608–624. 
doi:10.1080/0363024090349609 

A
tt undersöka erfarenheterna hos 

kvinnor som
 överlevt 

kolorektalcancer m
ed stom

i för att 
belysa sexuella utm

aningar och 
anpassningar som

 gjorts i spåren av 
cancerkirurgi och behandling. 

D
esign: K

valitativ. 
 Inklusionskriterier: K

vinnor som
 

överlevt kolon- och rektalcancer 
m

ed perm
anent tarm

stom
i, m

inst 
fem

 år efter diagnosen.  
 E

xklusionskriterier: Ej redovisat. 

Styrkor: Innehållsrikt resultat. 
Tydlig rubrikindelning. C

itat. 
R

elevant urval och 
urvalsförfarandet är tydligt 
beskrivet. D

atam
ättnad råder. 

 Svagheter: O
strukturerad 

m
etoddel. Svårt att hitta syftet. 

U
tgår inte från en väldefinierad 

K
vinnorna hade olika sexuella 

upplevelser efter bildandet av 
tarm

stom
in. En grupp hade inga 

långsiktiga sexuella svårigheter. En 
grupp hade långsiktiga sexuella 
upplevelser. En grupp hade 
åldersrelaterade förändringar i sin 
sexualitet. En grupp hade ingen 
sexuell erfarenhet efter kirurgi.  



  U
SA

 
    

 U
rvalsförfarande: En 

undersökning m
ailades ut till 284 

överlevare av kolorektalcancer m
ed 

tarm
stom

i för att svara på frågor om
 

hälsorelaterad livskvalitet. 117 av 
dessa var kvinnor. En övergripande 
urvalsstrategi användes för att 
identifiera om

 deltagarna var 
läm

pliga för studien. A
lla 

överlevande kvinnor m
ed 

kolorektalcancer (m
inst fem

 år efter 
diagnos) m

ed perm
anenta 

tarm
stom

ier identifierades och var 
läm

pliga. K
vinnorna som

 valde att 
delta i studien hade fullföljt 
undersökningen om

 hälsorelaterad 
livskvalitet. K

vinnorna kontaktades 
tills det avsedda antalet (30) var 
uppfyllt. D

essa potentiella deltagare 
fick en inbjudan att delta i en 
tim

m
es lång intervju. D

e som
 

uttryckte intresse att delta fick ett 
uppföljande sam

tal från 
intervjuaren för att bekräfta 
behörighet. Elektroniska journaler 
användes för att identifiera 
m

inoritetspatienter i poolen av 
berättigade deltagare för att 
säkerställa en viss grad av 
m

inoritetsrepresentation. 
Projektgrupperna fokuserade också 
rekryteringarna till yngre kvinnor 
(<60 år) för att en m

ängd olika 
erfarenheter skulle representeras.   
 U

rval: 30 
 B

eskrivning av slutgiltig 
studiegrupp: 22 var gifta, åtta var 
singlar. Å

lder 44 – 93 (m
edelålder 

70 år). 
 

problem
form

ulering. Inget etiskt 
resonem

ang presenterat i artikeln 
(fram

går dock i tidskriften där 
artikeln var publicerad). 



 

D
atainsam

lingsm
etod:   

Sem
istrukturerade intervjuer. 

 A
nalysm

etod: Explorativ och 
fenom

enologisk analys. 
 Författare �
A

rtikelns titel 
T

idskrift 
L

and 

Syfte 
M

etod och ev. design 
V

ärdering 
R

esultat 

Thorpe, G
., A

rthur, A
., &

 
M

cA
rthur, M

. (2016). A
djusting to 

bodily change follow
ing stom

a 
form

ation: a phenom
enological 

study. D
isability &

 
Rehabilitation, 38(18), 1791–1802. 
doi:10.3109/09638288.2015.11077
68 

Storbritannien  
      

A
tt utforska erfarenheterna av att 

leva m
ed en ny stom

i. 
D

esign: K
valitativ. 

 Inklusionskriterier: 
K

olorektalcancer stadium
 A

-C
1 

utifrån ”D
ukes classification”. 

C
rohns sjukdom

, ulcerös kolit eller 
divertikelsjukdom

 som
 kräver 

tarm
stom

i. Förväntad tid m
ed 

tarm
stom

i m
er än nio m

ånader. 
Endast fekal stom

i. Ö
ver 18 år vid 

tid för kirurgi. Förstå och göra sig 
förstådd på engelska. V

ill dela och 
prata om

 personliga erfarenheter. 
M

indre än två m
ånader sedan 

operation. �
�E

xklusionskriterier: 
K

olorektalcancer C
2 eller D

 enligt 
”D

ukes C
lassification”. Tidigare 

historia av tarm
stom

i. 
 U

rvalsförfarande: D
eltagarna 

rekryterades genom
 en 

specialistsjuksköterska inom
 

om
rådet kolorektal på 

forskningsplatsen, som
 gav 

inform
ation till alla som

 uppfyllde 
inklusionskriterierna. R

ekryteringen 
genom

fördes m
ed en m

ånads 
m

ellanrum
 över fyra m

ånader.  
 U

rval: 12  
 

Styrkor: Tydligt form
ulerat syfte. 

Tydligt upplägg och design. 
B

eskrivande bilder. Forskarens 
relation och förförståelse till äm

net 
presenteras. Tydligt och citerat 
resultat.  
 Svagheter: Fram

går ej om
 analys- 

eller datam
ättnad skett. R

esultatet ej 
överförbart till ett annat 
sam

m
anhang. 

D
eltagarna upplevde förändringar i 

kroppens utseende, störning av 
kroppsfunktion och förändrad 
kroppskännedom

.  



 

B
eskrivning av slutlig 

studiegrupp: 12 deltagare m
ed 

variation i diagnos, ålder, stom
ityp 

och akut/planerad operation.  
 D

atainsam
lingsm

etod: 
O

strukturerad intervju. 
 A

nalysm
etod: Fenom

enologisk 
analys. 

 


