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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Antalet patienter som genomgått framläggning av tunntarm eller tjocktarm i 

Sverige de senaste tio åren beräknas vara ca 30 000 patienter. Ordet stomi kommer från 

grekiskan och betyder mun eller öppning. Vanligaste orsaken till att få en kolostomi är att 

vara drabbad av kolorektalcancer. Cancerformen sitter antingen i rektum eller colon och 

kräver kirurgi för att avlägsnas. Att lägga en kolostomi kan bli aktuellt under det kirurgiska 

ingreppet om återkoppling av tarmen inte är ett alternativ.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet av att leva med kolostomi.  

Metod: Metoden var en litteraturstudie med systematisk sökning och en deskriptiv design. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Medline, Cinahl och PsycInfo för att hitta relevanta 

artiklar som svarade på studiens syfte. En integrerad analys användes vid analys av data.  

Resultat: Ur analysen framträdde tre huvudkategorier och åtta subkategorier. Att leva med 

kolostomi innebar en fysisk förändring, svårigheter att komma tillbaka till vardagen och 

kunde innefatta emotionella reaktioner.  

Slutsats: En kolostomibärare kan påverkas både psykiskt och fysiskt. Att leva med en 

kolostomi är en individuell upplevelse vilket gör att sjuksköterskan måste anpassa sin 

omvårdnad så att den blir mer personcentrerad.  

 

 

Nyckelord: Erfarenhet, kolostomi, patient, patienterfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Background: In the last ten years about 30,000 patients in Sweden have gone through 

operations on their small intestine and large intestine. The word stoma comes from the Greek 

word for mouth or opening. The most common reason for having a colostomy is because of 

colorectal cancer. This type of cancer is either in the rectum or the colon, and requires 

surgery for its removal. A colostomy may be necessary during surgery if reconnecting the 

colon is not feasible.   

Aim: The aim of this study was to describe patients’ experiences of living with a colostomy.  

Method: The method used was a literature study with systematic searching and a descriptive 

design. The searches were carried out in the databases Medline, Cinahl and PsycInfo. An 

integrated analysis was used to analyse the data.  

Result: In the analysis three main categories and eight subcategories emerged. Living with a 

colostomy involves physical change, the return to normal life and emotional reactions. 

Conclusion: A patient with a colostomy can be affected both mentally and physically. Living 

with a colostomy is a very personal experience, which means that the nurse need to adapt the 

care to each individual patient. 

 

Keywords: Colostomy, experience, patient, patient experience 
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BAKGRUND 
 

Enligt statistik från Socialstyrelsens databas framförs hur många operationer som genomförts 

inom slutenvård av framläggning av tunntarm och tjocktarm. Statistiken visar att 3865 

operationer genomförts i Sverige år 2016, på män och kvinnor mellan 0-85+ år. Antalet 

patienter som genomfört en framläggning av tunntarm eller tjocktarm år 2016 motsvarade 

3515 stycken och de senaste tio åren framkom att antalet patienter är cirka 30 000 stycken 

(Socialstyrelsen, u.å). 

  

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder mun eller öppning (Nilsen, 2011; Burch, 

2005). Det finns olika sorters stomier som ansluts på olika sätt. En ileostomi är en konstgjord 

öppning från tunntarm (ileum), en urostomi från urinvägarna och kolostomi från tjocktarmen 

(colon) (Maggard, Zingmond, O’Connell & Ko, 2004). År 1952 utvecklade en kirurg vid 

namn Brian Brooks en ny teknik som innebar att vränga tarmen ut och in som en polokrage, 

dra ut den genom en öppning i huden på magen och sedan sy fast den. När stomin anlagts 

syns en röd utbuktning på buken som liknar slemhinnan i munhålan. Tekniken används idag 

vid anläggning av stomi avsedd för att avlägsna tarminnehåll och urin (Nilsen, 2011). 

  

När en kolostomi anläggs är det oftast en del av tjocktarmen vid namn sigmoideum som läggs 

fram på magen. Oftast placeras en kolostomi på vänster sida och tarminnehållet är 

huvudsakligen fast då delar av tjocktarmen fortfarande finns kvar för att absorbera vätska. 

Den vanligaste orsaken till att få en kolostomi är att vara drabbad av kolorektalcancer. 

Cancerformen sitter antingen i rektum eller colon och kräver kirurgi för att avlägsnas. Att 

lägga kolostomi kan bli aktuellt under det kirurgiska ingreppet om återkoppling av tarmen 

inte är ett alternativ (Altschuler et al., 2009).   

  

En stomi kan vara tillfällig eller permanent och innebär egenvård i form av hudvård, 

rengöring, byte av stomibandage, påsbyte och användning av olika hjälpmedel. Det finns 

möjlighet att reglera tarmtömningen med hjälp av irrigation som betyder sköljning. Då spolas 

300-700 ml rumstempererat vatten in i kolostomiöppningen. Sköljningen innebär att 

tarmrörelsen stimuleras så att avföringen kan tömmas ut inom 30-45 minuter. Fördelarna med 

metoden är ökad kontroll över stomins gasutsläpp och tarmtömning (Carlsson et al., 2010; 

Varma, 2009). 

  

Tidigare forskning visade att en kolostomi kunde påverka bäraren fysiskt, psykiskt och 

socialt (Burkley et al., 2013; Devlin, Plant & Griffin, 1971). Enligt Burkley et al. (2013) 

kunde den kroppsliga förändringen som sker efter kolostomioperation påverka självkänslan 

och bidra till en känsla av att vara onormal. Andra områden som berördes är acceptansnivån, 

olika copingstrategier och anpassning som kan vara individuell. Postoperativa 

komplikationer, förändrad aktivitetsnivå, emotionella reaktioner och ett förändrat sexliv på 

grund av kolostomin togs även upp. 

  

Kolostomibärare i tidigare forskning beskrev att deras sexliv hade förändrats. Förändringarna 

var relaterade till egenvården, postoperativa komplikationer och kroppsbilden. Hur sexlivet 

var förändrat hos varje kolostomibärare var individuellt (Ramirez et al., 2009). Det beskrevs 

även att läckage och uppblåst påse var de vanligaste egenvårdsproblemen och att det kunde 

påverka sömnen (Claessens et al., 2015). 
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Teoretiskt perspektiv 

 

En kolostomi kan innebära livsstilsförändringar och en förändrad livskvalité (Grant et al., 

2012). Enligt Antonovsky (1987) handlar begreppet KASAM om känslan av sammanhang. 

En individ kan ha en god hälsa om personen känner känslan av ett sammanhang som är 

meningsfullt och förståeligt. Begreppet KASAM ingår i det salutogena perspektivet som 

fokuserar på faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa.  

 

Enligt Antonovsky (1987) kan personer hantera förändringar på olika sätt. 

Hanteringsförmågan beror på vilken grundförmåga patienten har att hantera svåra situationer. 

KASAM-modellen kan användas som utgångspunkt i förståelsen för den specifika patientens 

behov av hjälp å ena sidan och förmåga till egenvård å den andra sidan. Antonovsky 

benämner tre delar som ingår i begreppet KASAM; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet avser hur patienten uppfattar situationen och det som inträffat i 

patientens liv, i en tänkt linje mellan struktur och kaos. Hanterbarhet avser hur en patient 

upplever sig kunna hantera olika händelser i livet, också här på en tänkt linje mellan att 

uppleva sig ha tillräckliga resurser till att stå helt maktlös inför situationen. Begreppet 

meningsfullhet avser huruvida patienten engagerar sig och känner motivation i sin situation. I 

andra änden på linjen upplever patienten total meningslöshet.  

 

Ur sjuksköterskors perspektiv blir patientens berättelse om sina upplevda erfarenheter en 

utgångspunkt i tillämpningen av en personcentrerad vård. För att förstå vilken möjlighet en 

patient har att hantera en förändrad livssituation, kan KASAM begreppen användas 

(Antonovsky, 1987).  

 

Problemformulering 

 

Efter en kolostomioperation kan patienten uppleva en förändrad livskvalité på flera områden. 

Hur en kolostomi påverkar kolostomibäraren är individuellt och varje enskild patient har 

olika erfarenheter av att leva med kolostomi. På vilket sätt kolostomin påverkar den enskilde 

patienten har att göra med vilken förmåga den enskilde patienten har att begripliggöra, 

hantera och finna meningsfullhet i svåra situationer. 

 

Det behövs mer kunskap inom området för att sjuksköterskor ska öka sin förståelse för hur 

det är att leva med kolostomi. Att ha en ökad förståelse för att alla individer upplever en 

livsavgörande händelse på olika sätt är en grundläggande förutsättning för att sjuksköterskor 

ska kunna möta patienten och ge en god personcentrerad omvårdnad.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kolostomi. 

 

METOD 
 

Design  

 

Studien som genomfördes var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 

design. En integrerad analys användes för att analysera data (Kristensson, 2014).  

 

En litteraturstudie kan benämnas som en forskningsöversikt då den sammanställer väsentlig 
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vetenskaplig kunskap som kan överföras i det praktiska arbetet. I den här studien användes ett 

systematiskt arbetssätt för att identifiera vetenskap som svarade på studiens syfte. Den 

värderades kritiskt och sammanställdes till ett resultat (Kristensson, 2014). 

 

Sökstrategi 

 

Första steget i sökstrategin innebar att genomföra provsökningar på olika tänkbara ord från 

Svensk MesH, i potentiellt användbara databaser och med olika typer av kombinationer. Det 

andra steget innebar att identifiera relevanta fritextord och ämnesord utifrån de 

meningsbärande orden i syftet. De meningsbärande orden var erfarenhet och kolostomi och 

orden slogs upp i Svensk MeSH. Ordet erfarenhet fanns inte i svensk MeSH och fick därför 

användas som fritextord i databaserna Medline, Cinahl och PsycInfo. Ordet kolostomi 

översattes i Svensk MeSH till colostomy och fanns som ämnesord i respektive databas. En 

synonym till experience identifierades som patient experience för att litteraturstudien utgick 

från ett patientperspektiv (Kristensson, 2014).   

 

I det tredje steget användes fritextorden och ämnesorden i en systematisk sökning i 

databaserna Medline, Cinahl och PsycInfo. Den systematiska sökningen genomfördes på 

samma sätt i de tre databaserna. I sökningarna användes orden experience och patient 

experience som fritextord och colostomy som ämnesord. Orden kombinerades med de 

Booleska sökoperatorerna som innebär en kombination mellan orden med AND eller OR. De 

två identifierade fritextorden kombinerades för sig med OR och blev experience OR patient 

experience. Sökningen på fritextorden som kombinerades med OR kombinerades sedan med 

ämnesordet colostomy. När fritextorden experience OR patient experience kombinerades med 

ämnesordet colostomy användes den booleska sökoperatoren AND. Begränsningar som 

gjordes i Cinahl, Medline och PsycInfo var till enbart engelska artiklar mellan åren 2008-

2018. I Cinahl och PsycInfo gjordes en ytterligare begränsning till peer reviewed (Bilaga 1).  

 

Urval  

 

Artiklar som handlade om patienterfarenheter av kolostomi var studiens inklusionskriterie. 

Exklusionskriteriet var att inte inkludera litteraturstudier. 

 

Urvalsprocessen bestod av fem steg. Första steget innebar att läsa totalt 257 titlar från 

databassökningarna. Artiklarna som svarade på studiens syfte inkluderades och gick vidare 

till urval två. Då lästes totalt 93 stycken artiklar i abstrakt enskilt av båda författarna. Efter 

sammanställningen i urval två gick 33 stycken artiklar vidare till urval tre där artiklarna lästes 

i fulltext. Av artiklarna från urval tre valdes 15 artiklar ut till urval fyra för granskning av 

vetenskaplig kvalité. Tre av 15 artiklar som granskades var identiska med varandra och 

exkluderades i urval fyra. Från urval fyra gick totalt 12 artiklar vidare till urval fem. En av 12 

artiklarna var en dubblett vilket gjorde att det slutligen inkluderades totalt elva artiklar som 

användes i studien (Bilaga 1).  

 

Granskning 

 

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité användes specifika frågeformulär utformade 

utifrån studiedesign (Kristensson, 2014). Frågorna jämfördes med granskningsmallen för 

kvalitativ forskningsmetodik, från statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2014). Kristenssons frågeformulär var en förenklad version av SBU:S granskningsmall 

men höll en god nivå för att kunna bedöma studiernas kvalité. 
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Totalt granskades 15 stycken artiklar genom att först undersöka om studiens syfte eller 

undersökningsfråga var tydligt beskriven. Sedan studerades studiedesignen och 

metodavsnittet som innefattade urval, urvalsförfarande, datainsamlingsmetod och 

analysmetod. Vidare undersöktes struktur och tydlighet i resultatdelen samt om diskussionen 

speglade de fyra trovärdighetsbegreppen som innefattade tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014). Tre av de 15 artiklarna som granskades med 

frågeformuläret exkluderades på grund av att studien saknade metoddel och speglade inte de 

fyra trovärdighetsbegreppen. De tre exkluderade artiklarna i urval fyra var identiska kopior 

med varandra. En av kopiorna hittades i Medline och en dubblett hittades i Cinahl (Bilaga 1). 

De elva kvalitativa artiklarna som bedömdes ha god vetenskaplig kvalité utifrån 

frågeformuläret utformat av Kristensson (2014) bildade resultatet och studiernas styrkor 

respektive svagheter går att avläsa i artikelmatriserna (Bilaga 2).  

 

Analys 

 

En integrerad analys användes i studien för att analysera artiklarnas resultatdelar. Den 

integrerade analysen beskrivs som en dataanalysmetod som kan användas när slutsatser dras 

utifrån delarna till en helhet i ett försök att formulera en förklaring (Kristensson, 2014). 

Metoden var utformad i tre steg; identifiera likheter och skillnader, skapa huvudkategorier 

och subkategorier och sammanställning (Figur 1).  

 

I det första steget i analysprocessen lästes resultatdelarna i sin helhet för att identifiera 

likheter och skillnader. I det andra steget urskildes kategorier och subkategorier genom att 

identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultatdelar, vilka sammanställdes i en 

mindmap. På så sätt kunde datamaterialet organiseras och struktureras. Utifrån analysen 

framträdde först sex huvudkategorier och 23 subkategorier. Kategorier som liknade varandra 

slogs ihop och slutligen skapades tre huvudkategorier och åtta subkategorier (Tabell 1). I det 

tredje steget sammanställdes likheterna och skillnaderna under de redan bildade kategorierna 

och subkategorier för att bilda ett nytt resultat (Kristensson, 2014).  

 

  

  

    

   

  

  

   

 

Figur 1. Analysprocess, integrerad analys (Kristensson, 2014).  

 

 

 

 

Identifiera likheter och skillnader 

Skapa huvudkategorier och 

subkategorier 

Sammanställning  
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Forskningsetiska överväganden  

 

Kristensson (2014) beskriver att all medicinsk forskning som involverar människor kräver ett 

etiskt tillstånd för att få genomföras. I lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) beskrivs vilken typ av forskning som behöver etikprövas. Lagen 

menar att forskning som kan skada deltagare fysiskt eller psykiskt, ingrepp på avlidna 

människor och som innefattar känsliga personuppgifter måste godkännas av en etisk 

kommitté. Det är även viktigt att deltagarna får information och att forskaren söker efter 

samtycke (SFS 2003:460). Samtliga artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie 

var etiskt godkända. Ett etiskt resonemang fördes i tio av de elva inkluderade artiklarna och 

en gjorde inte det.  

 

I studien eftersträvade författarna att åsidosätta sin förförståelse i syfte att hålla ett objektivt 

förhållningssätt. Det gjordes genom att förförståelsen reflekterades, diskuterades och skrevs 

ner. Förförståelsen innefattade författarnas tidigare erfarenheter och kunskaper om hur en 

kolostomibärares liv kunde påverkas efter en kolostomioperation. Förförståelsen innefattade 

att kolostomibärare hade en sämre självkänsla, upplevde begränsningar i sitt sexliv relaterat 

till känslan av att vara oattraktiv samt lukt och läckageproblem.  

 

De inkluderade artiklarnas resultatdelar lästes och analyserades först av de båda författarna 

var för sig och därefter tillsammans. De båda författarnas analys och förförståelse jämfördes 

därefter. Metoden möjliggjorde att allt som kunde tänkas svara på studiens syfte inkluderades 

i resultatdelen utan att vara snedvriden. 
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RESULTAT  

 
Resultatet baseras  på elva kvalitativa artiklar från Sverige, Brasilien, USA, Uruguay, 

Spanien, Danmark, Iran, England och Australien. Utifrån den integrerade analysen 

identifierades tre huvudkategorier och åtta subkategorier (Tabell 1). 
 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier vilket utgör litteraturstudiens resultat 
 

Artikel 

författare 

        

Andersson, 

G. (2010). 
x x x x x x x x 

Barbosa 

Marques, A. 

D. (2018).  

     x x  

Dázio, 

E.M.R. 

(2009) 

x x  x x x x  

Grant, M. 

(2011) 
x x x x x x x x 

Hernán 

Ferreira 

Umpiérrez, 

A. (2013) 

    x  x x 

Huesto-

Montoro, C. 

(2016) 

  x   x x x 

Kjaergaard 

Danielsen, 

A. (2013) 

  x x x  x  

Martins, L. 

M. (2015) 
x x  x x x x  

Sarabi, N. 

(2017) 
 x  x   x x 

Thorpe, G. 

(2016) 
x  x x x x x  

Whiteley, I. 

(2012) 
 x x x x x x x 
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Upplevelsen av en fysisk förändring 

 
Förändrad kroppsbild 

 

Kvinnorna försökte leva livet på samma sätt som innan de blev sjuka men kolostomin bidrog 

till känslan av att vara annorlunda. Kvinnorna beskrev att när de umgicks med nära vänner 

och familj kände de sig trygga vilket kunde leda till att stomin glömdes bort trots att den gav 

ifrån sig ljud och gasutsläpp. Acceptansen från omgivningen speglades även på arbetsplatsen 

bland kollegorna då de skapade en trygg atmosfär att återvända till (Andersson, Engström & 

Söderbergs, 2010). En osäkerhet vid tillfällen där stomin behövde visas upp och en känsla av 

att vara oattraktiv upplevdes av deltagarna i en annan studie. Det kändes obehagligt när andra 

betraktade kolostomin (Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). 

 

En kolostomioperation kunde medföra en fysisk förändring som påverkade patientens 

självbild (Martins et al., 2015; Thorpe et al., 2016). Den fysiska förändringen tog tid att vänja 

sig vid då den postoperativa kroppen inte kunde kategoriseras som hälsosam (Martins et al., 

2015). Den fysiska förändringen handlade om relationen mellan kropp och sinne som 

benämndes som självmedvetenhet. Efter kolostomioperationen kunde kroppen upplevas som 

obekant och okontrollerbar (Thorpe et al., 2016). När deltagarna fick se kolostomin för första 

gången blev de chockade och tänkte att en del av kroppens insida befanns sig utanför kroppen 

(Dázio, Sonobe & Zago, 2009). En man tyckte att det var lättare att betrakta stomin utan påse 

(Thorpe et al., 2016). Kvinnorna i en annan studie tyckte att det kändes annorlunda både med 

öppningen och påsen (Grant et al., 2011).  

 

En kvinna beskrev kolostomin som en hemsk företeelse som liknade en havsanemon och en 

annan kvinna i samma studie liknade kolostomin med vulkanen Vesuvius explosiva utbrott. 

Kvinnornas upplevelse av den förändrade kroppsbilden gjorde att de undvek spegelbilden då 

den påminde de om den förändrade kroppsfunktionen (Thorpe et al., 2016). Deltagarna i en 

annan studie vande sig vid att betrakta kolostomin men menade att det tog tid innan de kände 

sig normala i sin förändrade kropp (Dázio et al., 2009).  

 

Förändrat sexliv  

 

I studierna framkom att deltagarna hade sexuella problem efter kolostomioperationen (Grant 

et al., 2011). I en annan studie uppgav kvinnorna att de hade fått ett förändrat sexliv efter 

amputation av rektum. Sexuellt umgänge var inte möjligt efter amputationen då 

komplikationer i form av ärrvävnad i ändtarm och akut smärta i vagina uppstått (Andersson et 

al., 2010) En kvinna upplevde smärta och blödningar i underlivet under samlag och en 

annan  kvinna upplevde sexuella problem under resor. Under en resa med en tidigare partner 

tog kvinnan av sina kläder framför mannen för första gången och blev skrämd över hans 

reaktion. Situationen medförde att kvinnan vid framtida möten med män var motvillig till att 

ta av sig sina kläder (Grant et al., 2011). Att ha en öppen dialog med sin partner om sin 

sexuella begränsning benämndes som en faktor för att lyckas bibehålla relationen (Andersson 

et al., 2010).  

 

Efter kolostomioperation framkom att mäns sexuella liv förändrats. En man beskrev att han 

hade sexuell lust men saknade erektion. Deltagarnas sexuella problem var relaterade till 

könsorganets prestation under sexakten och där underprestationen ledde till avsaknad av 

maskulinitet (Dázio et al., 2009). En annan studie redogjorde för liknande problem då 

deltagarna saknade erektion till följd av sin cancerbehandling (Martins et al., 2015). De 
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manlig deltagarnas relation till sin partner påverkades då de efter kolostomioperation blev 

impotenta. Det fanns ingen behandling då nerverna var förstörda. Impotensen medförde att 

relationen med sin partner blev bristande (Sarabi, Navipour & Mohammedi, 2017). En del 

män uppgav att de inte hade något sexliv alls (Grant et al., 2011).  

 

Stomipåsbyten upplevdes vara omständiga att utföra. Istället föredrogs regelbunden 

användning av vattenlavemang vilket skapade frihet och spontanitet i sexlivet med sin partner 

(Whiteley, Lyons & Riccardi, 2012).   

 

Förändrad klädsel 

 

Stomipåsen gjorde att förändringar i klädseln behövde genomföras då påsens placering var 

precis vid byxlinningen. Placeringen medförde att kvinnan behövde använda jeans med mer 

stretch (Andersson et al. 2010). Åtsittande kläder undveks för att påsens innehåll inte skulle 

pressas ihop och stomin doldes helst under klädseln (Grant et al., 2011; Kjaergaard, 

Danielson, Elgaard Soersen, Burcharth & Rosenbergs., 2013). Männen i en studie föredrog 

att använda badkalsonger istället för vanliga underkläder (Grant et al., 2011). 

 

Då inköp av kläder skulle göras, gjordes inköpen utifrån praktiska skäl snarare än mode. 

Rymliga underkläder och tröjor användes vilket gjorde att de medverkande kvinnorna 

upplevde avsaknad av sin femininitet. Vid uppföljande intervju hade kvinnorna lärt sig att 

hantera kolostomin vilket gjorde att stomipåsen inte var lika uppblåst. Det medförde att mer 

åtsittande kläder kunde bäras (Thorpe et al. 2016). I en studie framkom motsatsen då 

problemet med klädsel inte fanns. Acceptansnivån för stomin var hög och det uppgavs till 

och med att klä sig i bikini inte utgjorde något bekymmer (Huesto-Montoro et al. 2016). 

Användningen av vattenlavemang gjorde att en manlig deltagares stomimaterial inte syntes 

under tröjan. Det gjorde att mannen inte behövde förändra sin klädsel (Whiteley et al., 2012). 

 

Upplevelsen av att komma tillbaka till vardagen  

 

Egenvårdspåverkan 

 

Egenvården hade en inverkan på det dagliga livet (Kjaergaard Danielson et al., 2016). För att 

kunna utföra egenvården beskrevs det som viktigt att lära känna den förändrade kroppen och 

dess nya funktion (Thorpe et al., 2016). Deltagarna i en artikel beskrevs ha förmågan att 

utföra egenvård på ett sätt som stärkte deras känsla av kontroll (Dázio et al., 2009). Förlusten 

av kontroll i form av lukt, läckage och okontrollerade gasutsläpp gjorde det svårt att hålla 

stomin hemlig för omgivningen vilket tvingade deltagarna att berätta om stomin (Sarabi et 

al., 2017).  

 

Lukten, läckage och ljud beskrevs som egenvårdsproblem vilket medförde begränsningar i 

vardagen (Andersson et al., 2010; Whiteley et al., 2012). Kvinnorna uppgav att de var rädda 

för att lukta illa, för påsläckage och okontrollerat gasutsläpp. För att undvika utsläpp av gas 

genomfördes kostförändringar och inför särskilda tillfällen kunde intaget uteslutas helt 

(Andersson et al., 2010). En deltagare åt mindre mängd mat innan han gick utanför huset för 

att undvika att påsen blev för full (Martins et al., 2015) En annan studie redogjorde för 

liknande förändringar av kosten då kryddstark mat undveks och vad som bildade mest 

gasutsläpp och avföring beskrevs vara individuellt (Grant et al., 2011). Deltagarna beskrev att 

bristande kontroll över egenvården påverkade sociala sammanhang i form av okontrollerade 
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gasutsläpp under födelsedagskalas eller läckage från stomipåsen. Situationerna medförde att 

deltagarna kände skam och en avsaknad av kontroll (Dázio et al., 2009). Egna lösningar 

skapades för att kunna delta i aktiviteter såsom simning men bowling, vandring, friluftsliv 

och trädgårdsarbete krävde en ytterligare ansträngning i form av planering (Grant et al., 

2011). 

 

Under den första tiden vid rutinskapandet för egenvården framkom motgångar i form 

av  läckage under natten vilket upplevdes som traumatiskt (Thorpe et al., 2016). Problem 

under nattetid framkom av en kvinnlig deltagare som berättade om sin rädsla för läckage och 

hur den påverkade sömnkvalitén (Grant et al., 2011). En förändrad sovställning till 

ryggposition beskrevs och att en uppblåst påse, ljud och läckage kunde störa sömnen 

(Whiteley et al., 2012). Läckage kunde även påverka huden och göra den irriterad och 

betydelsen av att lufta huden mellan byten av stomipåsar lyftes fram (Thorpe et al., 2016).  

 

Inkontinensen upplevdes som ett kroppsligt svek och innebar okontrollerade gasutsläpp, ljud, 

läckage, lukt, uppblåst påse och hudirritationer. Det ledde till en önskan om att vara kontinent 

för att kunna leva utan eliminationsproblem. Därför användes vattenlavemang för att öka 

kontinensen. Studien visade att deltagare som använde vattenlavemang regelbundet minskade 

upplevelsen av inkontinens och upplevde kroppskontroll igen (Whiteley et al., 2012). 

 

Social påverkan 

 

Deltagarna beskrev att deras sociala situation påverkades efter kolostomioperation, då de vid 

sociala tillställningar behövde anpassa sin placering i rummet för att ha nära tillgång till 

toalett. Att diskret kunna lämna olika tillställningar om lukt och läckage uppstod beskrevs 

(Andersson et al., 2010). Upplevelsen av att inte ha kontroll över kolostomin bidrog till 

distansering från det sociala livet (Kjaergaard Danielson et al., 2013; Thorpe et al. 2016; 

Whiteley et al. 2012). En annan studie beskrev distanseringen från resor och vikten av att 

medta extra stomiutrustning (Grant et al, 2011). Det var även viktigt för deltagarna att ta med 

extra kläder till arbetsplatsen (Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2016). En deltagare 

medtog byxor, underkläder och påsar till arbetet för att underlätta vid eventuellt läckage. En 

annan deltagare i studien beskrev att hon gömde påsar under baren där hon arbetade, för att 

ha tillgång till material om olyckan var framme (Whiteley et al., 2012).  

 

Att deltagarna tog sig tid till byte av stomipåse på morgonen, medförde att de undvek att 

känna sig stressade. Möjligheten att gå hem på lunchrasten för att utföra egenvård 

underlättade arbetssituationen (Andersson et al., 2010). Kolostomioperationen kunde medföra 

tjänstebyte för att tidigare arbetsuppgifter upplevdes vara svåra att utföra (Hernán Ferriera 

Umpiérrez, 2013). Arbetsuppgifter som upplevdes svåra att utföra kunde vara lyft och knäböj 

(Martins et al., 2015). Andra deltagare saknade en arbetsplats att återvända till vilket 

medförde en känsla av misslyckande över att inte kunna försörja familjen. Det gjorde att män 

kände avsaknad av sin maskulina identitet (Dázio et al., 2009). Att ha ett arbete beskrevs 

utstråla makt, innebar en känsla av trygghet och upplevdes vara en del av en människas 

identitet (Martins et al., 2015). Männens avsaknad av kontroll över de sociala normerna 

framkom tydligt (Dázio et al., 2009). Deltagarna upplevde att de kände sig stressade över att 

inte kunna leva upp till de sociala förväntningarna (Martins et al., 2015). 
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Att acceptera kolostomin 

 

En man med permanent kolostomi hade accepterat sin situation och menade att de som inte 

hade accepterat den redan var avlidna (Martins et al., 2015). Kvinnor såg kolostomin som en 

chans att överleva vilket gjorde det lättare för de att acceptera situationen (Andersson et al., 

2010). Deltagarna såg att livet stod på spel och därför togs beslutet att acceptera kolostomin. 

Situationen medförde stress och ledsamhet men deltagarna uttryckte att det bara var att 

hantera situationen och gå vidare (Dázio et al., 2009). Det beskrevs som lättare att acceptera 

en tillfällig stomi än en permanent (Huesto-Montoro et al., 2016). Vissa kvinnliga deltagare 

beskrev att de hade lärt sig acceptera kolostomin och utbuktningen på magen (Thorpe et al., 

2016; Whiteley et al., 2012). 

 

Kolostomin kunde upplevas vara en del kroppen som var nödvändig att lära sig leva med 

(Barbosa Marques et al., 2018; Grant et al., 2011; Martins et al., 2015; Thorpe et al., 2016). 

Hos en del deltagare var acceptansnivån hög och en kvinna beskrev att hon talade öppet om 

kolostomin i exempelvis klädbutiken (Grant et al., 2011). En deltagare hade noterat att det 

fanns fördomar om kolostomibärare vilket ledde till att deltagaren undvek att prata om 

kolostomin. Samma person uppmanade sina familjemedlemmar att stanna hemma vid 

operationstillfället och de förblev ovetandes om att kolostomin existerade (Barbosa Marques 

et al., 2018).  

 

Merparten av deltagarna hade accepterat kolostomin vid de senare intervjutillfällena. En 

kvinna upplevde fortfarande låg acceptansnivå vid den sista intervjun och hade svårt att 

känna att kolostomin var en naturlig del av kroppen och vardagen. Studien visade att 

acceptansnivån var högre ju längre tid kolostomin burits (Thorpe et al., 2016). 

 

Upplevelsen av emotionella reaktioner 

 

Behov av stöttning 

 

Familj och vänners stöttning efter kolostomioperation beskrevs som en del 

i  rehabiliteringsprocessen och bidrog till normalisering av stomin (Andersson et al., 2010; 

Dázio et al., 2009; Grant et al., 2011; Huesto-Montoro et al., 2016; Thorpe et al., 2016). 

Vissa patienter var deprimerade (Grant et al., 2011; Whiteley et al., 2012). Behovet av 

stöttning från partner, vänner och utomstående framkom då de manliga deltagarna beskrev att 

de inte skulle klarat av situationen utan sina fruar (Grant et al., 2011; Hernán Ferriera 

Umpiérrez, 2013) Kvinnorna framställde vikten av telefonkontakt och anhöriga som finns till 

hands som stöd (Grant et al., 2011). I artiklarna framkom även avsaknad av stöd från familjen 

då stomibäraren fick utstå gliringar från familjemedlemmar (Barbosa Marques et al., 2018; 

Sarabi et al., 2017). En kvinna valde att inte berättade om stomin för de övriga 

familjemedlemmarna då mannen och barnen gjorde narr av hennes situation (Sarabi et al., 

2017). 

 

Att få information om sin sjukdom, behandling och vad det innebär att ha stomi beskrevs som 

viktigt (Andersson et al., 2010; Kjaergaard Danielson et al., 2013; Thorpe et al., 2016). Flera 

kvinnor beskrev att de inte träffat någon stomisjuksköterska och kände sig upprörda över 

stomins placering och den bristfälliga informationen (Andersson et al., 2010). 

Sjuksköterskans information och stöd beskrevs som ett verktyg för att förstå sin situation 

(Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013; Martins et al., 2015). Att ta med en vän till ett 

informationsmöte framställdes som ett hjälpmedel för att bättre komma ihåg vad som 
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framfördes. Alla kvinnorna i studien var medlemmar i en stomiförening där andra 

kolostomibärare kunde kontaktas vilket bidrog till ytterligare information om hur det är att 

leva med kolostomi (Andersson et al., 2010; Kjaergaard Danielson et al., 2013). 

 

Existentiella funderingar 

 

En oro för framtiden beskrevs där rädsla uttryckes för att inte kunna ta hand om sig själv i 

framtiden (Huesto-Montoro et al., 2016; Sarabi et al., 2017). Kvinnorna beskrev en 

tacksamhet över att leva och att vara cancerfri och såg en ljus framtid som kolostomibärare. 

De beskrev även att de fått en ökad uppskattning i vardagen efter sin kolostomioperation 

(Andersson et al., 2010). I andra studier uttrycktes tacksamheten i form av att sjukvården 

hittade cancern i tid, att tillståndet behandlades och att hellre leva med en stomipåse på 

magen än att vara aska i en låda. Den inre styrkan beskrevs som att inte ge upp och att 

fortsätta leva livet som innan kolostomioperationen (Grant et al., 2011). Livet omvärderades 

och vad som var viktigt i livet var att uppskatta sitt barnbarn eftersom livet kan avslutas så 

tvärt (Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013). 

 

Resultatsammanfattning 
 

En kolostomioperation kunde medföra att kroppen upplevdes som obekant och 

okontrollerbar. Vanliga egenvårdsproblem beskrevs som läckage, gasutsläpp, lukt, 

kostförändringar, uppblåst påse och hudirritationer. Egenvårdsproblemen kunde påverka det 

sociala livet och medförde att deltagarna behövde förändra sin klädsel. 

 

Deltagarna uttryckte en önskan av att vara kontinent vilket gjorde att vattenlavemang 

användes som hjälpmedel för att minska inkontinensen. Ett annat område som berördes var 

det sexuella samlivet. Det förändrades för både kvinnorna och männen då bland annat smärta 

och blödning från underlivet och erektionsproblem upplevdes. Acceptansnivån varierade 

mellan deltagarna beroende på orsaken till kolostomioperationen, hur länge kolostomin burits 

och hur mycket stöd som deltagaren fått. Stöd från familj, vårdpersonal och gruppträffar 

beskrevs som bidragande faktorer som påverkade acceptansen för kolostomin och beskrevs 

som en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Existentiella funderingar om livet och vad som 

verkligen var viktigt i livet framkom. Tacksamhet och uppskattning av att få fortsätta leva 

uttrycktes ödmjukt.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  
 

I den här litteraturstudien användes databaserna Medline, Cinahl och PsycInfo. Databaserna 

Medline och Cinahl innehåller vetenskapliga artiklar inom det vårdvetenskapliga området och 

PsycInfo inkluderar artiklar inom psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). 

Databaserna är relevanta för studiens syfte och att det genomfördes systematiska sökningar i 

tre olika databaser kan anses som en styrka. Att genomföra sökningar i flera olika databaser 

ökar en litteraturstudies kvalité (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

  

En styrka var att förförståelsen reflekterades, diskuterades och skrevs ner innan den slutliga 

sökningen i databaserna genomfördes för att uppnå ett så objektivt förhållningssätt som 
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möjligt. Den slutgiltiga sökningen innehåller ett fåtal ämnesord kombinerade med fritextord 

vilket skulle kunna anses som en svaghet. Enligt Willman et al. (2011) beskrivs att det 

bredaste datamaterialet erhålls genom en sökning på ett flertal ämnesord kombinerat med 

fritextord. 

  

En annan tänkbar svaghet skulle kunna vara att studien av Barbosa Marques et al. (2018) är 

inriktad mot enbart kroppsuppfattning vilket skulle kunna styra föreliggande litteraturstudies 

resultat ifrån studiens syfte. Studien är enbart inriktad mot kroppsuppfattning och inte 

erfarenheter i allmänhet vilket skulle kunna styra resultatet. En annan styrka i den här 

litteraturstudien var att författarna var noggranna vid analys av artiklar som inkluderade 

deltagare med andra typer av stomier än kolostomi (Barbosa Marques et al., 2018; Huesto-

Montoro et al., 2016; Kjaergaard et al., 2013; Sarabi et al., 2017; Thorpe et al., 2016) 

Författarna inkluderade enbart erfarenheter om det tydligt framkom ha upplevts av en 

kolostomibärare och inte en ileostomibärare eller urostomibärare. Tydliggjordes inte att 

deltagaren hade kolostomi så användes inte datamaterialet i resultatdelen. 

  

Under urvalsprocessen i steg fyra bedömdes artiklarnas vetenskapliga kvalité. Bedömningen 

gjordes med hjälp av Kristenssons specifika frågor utformade utifrån studiedesign. De 

specifika frågorna innefattade om de fanns belägg för de fyra trovärdighetsbegreppen som 

handlar om överförbarhet, tillförlitlighet, verifierbarhet och giltighet. För att en studie ska ha 

hög överförbarhet handlar det om att resultatet ska vara giltigt i andra sammanhang. Läsaren 

ska kunna göra en rimlighetsbedömning utifrån hur tydligt författarna beskriver deltagarna 

och studiekontexten (Kristensson, 2014). Författarna i den här litteraturstudien har haft ett 

systematiskt, vetenskapligt tillvägagångssätt under datainsamlingen vilket värderas som en 

styrka. Under urvalsprocessen i steg fyra som handlar om bedömning av vetenskaplig kvalité 

genomförde även författarna en rimlighetsbedömning på de 15 inkluderade kvalitativa 

artiklarna. Enbart studier som hade en tydlig beskrivning av studiedeltagare och studiekontext 

inkluderades i resultatdelen vilket ökar överförbarheten i föreliggande litteraturstudie resultat. 

Författarnas tillvägagångssätt under urvalsprocessen gör att litteraturstudien blir giltig i andra 

sammanhang.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur författaren tolkat sitt datamaterial så att det inte grundas på 

fantasier eller är påverkat av förförståelsen. Om flera författare analyserar och tolkar 

datamaterialet genomförs en triangulering vilket stärker tillförlitligheten (Kristensson, 

2014).  Vid både granskning av vetenskaplig kvalité och under analysprocessen lästes 

artiklarna av båda författarna oberoende av varandra. Efter att artiklarna granskades och 

analyserades enskilt och oberoende av varandra, sammanställdes och diskuterades det som 

författarna kommit fram till och jämfördes med den nedskrivna förförståelsen. 

Tillvägagångssättet som använts ökar studiens tillförlighet.  

 

Verifierbarhet och giltighet är två begrepp som också ingår i trovärdighetsbegreppet. 

Verifierbarhet innebär hur väl studiens resultatdel finns representerad i de insamlade 

datamaterialet. Något som ökar verifierbarheten är att transkribera intervjuer och skriva ner 

tolkningar och observationer ordagrant så att läsaren tydligt kan se varifrån resultatet än 

hämtat. Giltighet handlar om datamaterialet är stabilt över tid. För att öka giltigheten ska 

tiden då datamaterialet samlades in tydliggöras och en intervjuguide kan användas 

(Kristensson, 2014). I föreliggande litteraturstudie har författarna skrivit ned sina tolkningar 

och observationer och tydliggjort när datamaterialet samlades in. Det ökar litteraturstudiens 

verifierbarhet och giltighet.  
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Författarna förhöll sig även kritiska vid inkludering av artiklar så att de hade etiskt 

prövningstillstånd. Enbart artiklar som var godkända av etiska kommittéer inkluderades i 

föreliggande litteraturstudie och tio inkluderade studier av totalt elva förde ett etiskt 

resonemang. Studien som inte förde ett etiskt resonemang valdes ändå att inkluderas då 

författarna ansåg att inget oetiskt framkom i studien. Bedömningen gjordes utifrån autonomi, 

integritet, delaktighet och samtycke (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

En nackdel med litteraturstudien är att den enbart speglar en liten del av ett mer omfattande 

område. En litteraturstudie med systematisk sökning skiljer sig från den systematiska 

litteraturstudien då den inte inkluderar alla vetenskapliga artiklar som kan tänkas svara på 

studiens syfte. Det gör att resultatet enbart visar fragment av erfarenheten av att leva med 

kolostomi (Kristensson, 2014).  

 

Resultatdiskussion  
 

Upplevelsen av en fysisk förändring 

 

Den här studiens resultat visar att kolostomibärare kan uppleva en förändrad kroppsbild och 

ett förändrat sexliv. Tidigare forskning av Burkley et al. (2013) visade att 8,7% av 

respondenterna kände sig onormala med sin kolostomi vilket kan tyda på en förändrad 

kroppsbild. Ett antagande som kan göras utifrån studiens resultatdel att det tar tid att anpassa 

sig till en förändrad kropp och en återställd kroppsbild. Den tidigare forskningen stödjer 

antagandet då det är 23,9% som upplever svårigheter i hanteringen av stomin och 8,7% i att 

återhämta sig från chocktillstånd och trauma (Burkley et al., 2013). 

  

Föreliggande litteraturstudies resultat beskriver att ett sexuellt umgänge inte var möjligt för 

vissa deltagare. Det beror på postoperativa komplikationer i form av ärrvävnad i ändtarm, 

smärta i vagina och blödningar (Andersson et al., 2010). Ett flertal män beskriver att de inte 

hade något sexliv alls och flera studier beskriver de manliga sexuella begränsningarna i form 

av erektionsproblem och impotens. I tidigare forskning beskrivs också de sexuella problemen 

relaterade till en förändrad kroppsbild, postoperativa komplikationer hos kvinnan och 

impotens hos mannen (Tao, Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014). Tidigare forskning 

stödjer också att kvinnor kan uppleva postoperativa komplikationer men ställer sig emot de 

långvariga sexuella problemen som tas upp i den här litteraturstudiens resultat. Det beskrevs 

att deltagarna inte har några långvariga besvär då de hade en positivare inställning och löste 

sina sexuella problem på andra sätt. De menar att det penetrerande sexet inte är det avgörande 

utan att det går att tillfredsställas och bibehålla ett gott sexliv på annat sätt (Ramirez et al., 

2009). 

  

I föreliggande litteraturstudies resultat beskrivs även att män kan känna avsaknad av sin 

maskulina identitet då vissa har svårt att prestera under sexakten (Dázio et al., 2009). Studien 

är utförd i Brasilien vilket gör att ett antagande om kulturella skillnader möjligen kan göras 

och ett resonemang kring genus och könstillhörighet kan föras. Det kan vara så att samhällets 

normer och föreställningar om vad som är manligt i andra kulturer innebär att exempelvis 

kunna tillfredsställa sin partner. En annan studie av Andersson et al. (2010) som är 

genomförd i det svenska samhället och fokuserar enbart på de kvinnliga erfarenheterna 

framförde också kvinnornas sexuella begränsningar. När kvinnorna berättade om sina 

begränsningar framfördes inget resonemang kring avsaknad av deras feminina identitet. Det 
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som framställs i studierna från Brasilien och Sverige kan tyda på att det finns skillnader i 

samhällets normer och dess förväntningar på könstillhörigheten. 

  

Modellen KASAM utvecklad av Antonovsky (1987) beskriver att patienters 

hanteringsförmåga beror på vilken grundförmåga patienten har att hantera svåra situationer. 

Begriplighet handlar om hur patienten uppfattar en livsavgörande händelse. En patient som 

fått en kolostomi kan antingen se situationen som struktur, kaos eller någonting däremellan. 

Utifrån föreliggande litteraturstudies resultat kan författarna göra en tolkning av att de 

inkluderade deltagarna såg sin livsavgörande händelse i kaos (Andersson et al., 2010; Dázio 

et al., 2009; Grant et al., 2011; Huesto-Montoro et al., 2016; Kjaergaard, Danielson et al., 

2013; Martins et al., 2015; Sarabi et al., 2017; Thorpe et al., 2016; Whiteley et al., 2012). 

Däremot beskriver tidigare forskning att livsavgörande förändringar kan ses i struktur (Tao et 

al., 2014; Ramirez et al., 2009). Vi antar att begripligheten påverkas av tidigare händelser 

som hanterats på ett lyckat sätt, graden av självkänsla och självförtroende, socioekonomisk 

status och exempelvis utbildningsnivå. Därför antas att deltagarna i den här litteraturstudien 

inte har hanterat tidigare händelser på lyckade sätt, kan ha en lägre självkänsla, ett lägre 

självförtroende och en lägre socioekonomisk status och utbildningsnivå. En kolostomibärare 

med hög begriplighet kan ha förmågan att se den livsavgörande händelsen i struktur medan 

den med låg begriplighet kan vara mer benägen att se situationen i kaos. Att se en händelse i 

struktur kan innebära att patienten känner en ökad kontroll över sin situation då det går att 

tänka mer rationellt. 

  

Upplevelsen av att komma tillbaka till vardagen 

  

Upplevelsen av att komma tillbaka till vardagen kan innebära lukt, läckage och 

okontrollerade gasutsläpp. Det kan också vara egenvårdsproblem som leder till avsaknad av 

kontroll. Hudirritationer, kostförändringar, påverkan på det sociala livet och arbetslivet tas 

även upp (Andersson et al., 2010; Grant et al ., 2011; Martins et al., 2015). Forskning visar att 

liknande egenvårdsproblem tas upp i de inkluderade artiklarna i den här studien men de hade 

även varit med om andra problem i vardagen. Problemen var i form av fatigue, svårigheter att 

utföra hushållsarbete och fysisk träning (Tao et al., 2014). Fatigue betyder uttalad trötthet och 

i den här litteraturstudiens resultatdel beskrivs delar som skulle kunna leda till fatigue. 

Kostförändringar tas även upp i litteraturstudiens resultat i form av att deltagarna i vissa fall 

uteslöt kosten helt som kan leda till malnutrition som betyder näringsbrist (Andersson et al., 

2010; Martins et al., 2015). Det skulle kunna vara så att kostförändringarna kan leda till 

fatigue. Det beskrivs även att kolostomin kan påverka sömnkvalitén, vilket på längre sikt 

skulle kunna leda till fatigue (Grant et al., 2011; Thorpe et al., 2016; Whiteley et al., 2012). 

Tidigare forskning av Tao et al. (2014) som lyfter fram fatigue som ett egenvårdproblem och 

det som framförs i den här litteraturstudiens resultat tyder på att det kan vara en individuell 

erfarenhet av att leva med kolostomi.  

  

Utifrån studiens resultat kan ett antagande göras om att kolostomibärarens sociala liv 

påverkats efter kolostomioperationen och vilket även stödjs av tidigare forskning (Tao et al., 

2014). Social påverkan innefattar inte enbart interaktionen med omgivningen och att undvika 

resor utan även en påverkan på arbetslivet. Resultatet visar att vissa deltagare saknar en 

arbetsplats att återvända till efter sin kolostomioperation vilket kan upplevas som ett 

personligt misslyckande. Att känna sig misslyckad över att inte kunna försörja familjen kan 

leda till avsaknad av sin maskulina identitet (Dázio et al., 2009). Tidigare i 

resultatdiskussionen förs ett resonemang kring männens avsaknad av maskulinitet i relation 

till sexuell begränsning. Litteraturstudiens resultat pekar på att avsaknaden av maskulinitet 
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även kan relateras till arbetsrelaterade problem. Möjligen kan det vara så att skillnader finns i 

samhällets normer och förväntningar på könstillhörigheten då männen upplevde en avsaknad 

av sin maskulina identitet då de inte kunde försörja familjen. 

  

Kolostomibärarens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som ingår i KASAM 

påverkar hur personen hanterar sina vardagsproblem (Antonovsky, 1987). Hanterbarheten 

hos en kolostomibärare kan innebära praktiska resurser i form av tilldelad information, 

undervisning kring egenvård, stöttning från vårdpersonal och anhöriga men även resurser i 

form av copingstrategier för att kunna hantera den psykiska påfrestningen. I föreliggande 

litteraturstudies resultat framkommer att flera deltagare upplevt brister kring undervisning 

och information kring sin egenvård (Andersson et al., 2010; Dázio et al., 2009; Grant et al., 

2011; Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013; Kjaergaard Danielson et al., 2016; Martins et al., 

2015; Thorpe et al., 2016; Sarabi et al., 2017; Whiteley et al., 2012). Beroende på vilka 

resurser en patient har för att kunna hantera olika händelser i livet utgör känslan inför 

situationen. Antingen känner patienten sig maktlös inför den livsavgörande händelsen eller så 

känner patienten att resurser finns för att hantera sin livsavgörande händelse. Patienten kan 

även hamna mitt emellan känslan av makt och maktlöshet. Det kan vara så att deltagarna har 

en lägre hanterbarhet och därför känner sig maktlösa inför sin livsavgörande situation. Det 

beror på att deltagarna beskriver att de har färre resurser för att klara av den livsavgörande 

situationen.  

  

Upplevelsen av emotionella reaktioner 

  

I litteraturstudiens resultat beskrivs att ju längre tid en kolostomi burits desto högre 

acceptansnivå har individen (Dázio et al., 2009; Thorpe et al., 2016). Deltagare upplevde 

även lägre acceptansnivåer (Barbosa Marques et al., 2018; Thorpe et al., 2016; Whiteley et 

al., 2012). Tidigare forskning visar att acceptansnivån påverkades av inställningen. De 

kinesiska deltagarna i studien erhöll en positiv inställning då den kinesiska tron utgår från att 

en god hälsa upprätthålls genom positiva tankar (Tao et al., 2014). Fyndet stödjs även av 

Burkley et al. (2013) då 16,3% av deltagarna beskriver att deras positiva attityd varit till stor 

hjälp i rehabiliteringsprocessen. Även Ramirez et al. (2009) visar att en positiv inställning 

kan förbättra det sexuella livet. I resultatet i föreliggande litteraturstudie har vissa deltagare 

liknande tankar som i tidigare forskning vilket skapat en hög acceptansnivå. Men det 

framförs också negativ inställning vilket skapat låg acceptansnivå. I tidigare forskning 

beskrivs även att den kinesiska tron innebär att behålla harmoni mellan kropp och sinne (Tao 

et al., 2014). Det beskrivs även att 9,8% behöll harmoni mellan kropp och sinne med hjälp av 

religionen (Burkley et al., 2013). Tidigare forskning visar att graden av acceptansnivå kan 

påverkas från fler perspektiv än vad som presenteras i föreliggande litteraturstudies 

resultatdel (Burkley et al., 2013; Tao et al., 2014). 

  

Vikten av en positiv inställning går även att koppla ihop till det teoretiska perspektivet då det 

tredje begreppet i KASAM handlar om meningsfullhet. Meningsfullhet innebär hur patienten 

engagerar sig och känner motivation i sin situation. Motsatsen till meningsfullhet är 

meningslöshet. Antonovsky menar att om en patient har hög meningsfullhet men lägre 

begriplighet och hanterbarhet så kan patienten klara av situationen på ett bra sätt ändå 

(Antonovsky, 1987). Tidigare forskning visar att rehabiliteringsförmågan påverkas av en 

positiv inställning (Burkley et al., 2013; Ramirez et al., 2009; Tao et al., 2014). Inställningen 

går att förklara med KASAM då meningsfullheten är den viktigaste delen för att klara av en 

svår situation. Engagemang och motivation pekas ut som viktiga delar av meningsfullheten 

och kan därav kopplas ihop med vikten av att ha en positiv inställning för att bibehålla hälsa. 
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Behovet av stöd från vänner, familj och vårdpersonal skiljer sig mellan deltagarna i den här 

litteraturstudiens resultatdel (Andersson et al., 2010; Barbosa Marques et al., 2018; Dázio et 

al., 2009; Grant et al., 2011; Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013; Huesto-Montoro et al., 2016; 

Kjaergaard Danielson et al., 2013; Martins et al., 2015; Sarabi et al., 2017; Thorpe et al., 

2016; Whiteley et al., 2012). Det skiljde sig då vissa deltagare har ett bra stöd från 

omgivningen och fått god information från vårdpersonal medan andra deltagare har upplevt 

motsatsen. Ett antagande som kan göras utifrån skillnaderna är att det kan vara viktigt för en 

kolostomibärare att få stöd från omgivningen då det ökar acceptansnivån och gör att personen 

kan återgå till vardagen snabbare. Antagandet stödjs av tidigare forskning då vikten av att ha 

någon vid sin sida beskrevs (Tao et al., 2014). Vikten av stöttning från stomisjuksköterska 

och annan vårdpersonal tas upp då deltagarna upplevt bristande information vilket skapat 

missförstånd och missnöjdhet. Fyndet visar hur viktigt det är med sjuksköterskans 

information för att göra patienten delaktig i sin vård. Enligt Sandman och Kjellström (2013) 

beskrivs att om sjuksköterskan beaktar en mer personcentrerad information främjas 

patientens autonomi och delaktighet. 

  

Författarna i den här litteraturstudien menar att om en kolostomibäraren har en hög grad av 

KASAM har individen en bättre hanteringsförmåga än en individ med låg grad. Det kan 

betyda att personen med hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan 

utsättas för mer stress i form av exempelvis att få en kolostomi. Trots den stress det innebär 

att få en kolostomi, kan det vara så att en individ med hög grad av KASAM har en bättre 

förmåga att bibehålla sin hälsa. Ett antagande som vi kan göra utifrån den här studiens 

resultat är att deltagarna har olika grad av KASAM. Det kan vara en förklaring till varför 

upplevelsen av att leva med en kolostomi är så pass individuell och skiljer sig ifrån varandra. 

 

SLUTSATS 
 

Den här studiens resultat beskriver att en kolostomibärare kan uppleva en förändrad 

kroppsbild, ett förändrat sexliv och behöver anpassa sin klädsel i relation till sin kroppsliga 

förändring. En kolostomibärare påverkas således psykiskt och fysiskt då individerna har 

svårigheter att ta sig tillbaka till vardagen då egenvården kan upplevas problematisk och det 

sociala livet påverkas. Efter kolostomioperationen kan emotionella reaktioner uppkomma i 

form av acceptans, stöttning och existentiella funderingar. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

Litteraturstudiens resultat skulle kunna överföras till den kliniska verksamheten där 

sjuksköterskor kan behöva utöka sin kunskap inom området. Överföringen till den kliniska 

verksamheten behövs i form av utbildning som leder till en kompetensutveckling. Utbildning 

och kompetensutveckling kan på sikt förbättra stomivården och vara en ögonöppnare för 

specialistkompetensens betydelse.  

 

Upplevelsen av att leva med kolostomi är individuell vilket gör att sjuksköterskan måste 

kunna ge personcentrerad omvårdnad för att personen ska kunna återgå till vardagen på bästa 

möjliga sätt. Litteraturstudien kan ge ökad förståelse för områden som kan tänkas påverkas 

efter kolostomioperation och som sjuksköterskan kanske inte reflekterat över eller som inte 

belysts i litteratur.  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Ett förslag till framtida forskning är att resultatet från föreliggande litteraturstudie skulle 

kunna användas inför en kvalitativ intervjustudie. Under sökningen av artiklar upptäcktes att 

det rådde brist på forskning som genomförts i Sverige. Det framkom i ett flertal studier att 

kolostomibärarna var missnöjda med informationsgivande och stödet från vårdpersonal. Det 

visar att fortsatt forskning behöver genomföras och inte enbart inom kolostomiområdet utan 

även inom sjuksköterskans omvårdnadsarbete när det gäller bemötande, personcentrerad vård 

och hur information ges på bästa tänkbara sätt till en patient som befinner sig i en livskris. Att 

forska från ett patientperspektiv, sjuksköterskeperspektiv och anhörigperspektiv är viktigt då 

en kolostomi kan beröra alla tre perspektiv.  
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kvinnors erfarenhet 

av att leva med 

kolostomi efter 

rektalcencerkirurgi.  

 

Kvalitativ studien med narrativ 

ansats. 

 

Inklusionskriterier:  

Att vara en arbetande kvinna som har 

haft rektalcancer som åtgärdades av 

en kolostomi.  

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Fem utav sex kvinnor som 

kontaktades av ett sjukhus i norra 

Sverige valde att delta i studien.  

De fick skriftlig information om 

studien via posten.  

 

Urval: 

Fem kvinnor mellan 60-65 år.  

 

Bortfall: 

En kvinna. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrkor:  

Tydlig struktur på artikeln. 

 

Tydligt formulerat syfte. 

 

Många citat från intervjuerna presenterades 

i resultatdelen. 

 

En intervjuguide användes.  

 

Förs ett resonemang kring studiens 

svagheter gällande urval.  

 

Forskarna resonerade kring att studien var 

mättad.  

 

Två av deltagarna läste igenom 

resultatdelen och bekräftade att de 

återspeglade de dem berättat.  

 

Svagheter:  

Författarnas förförståelse redovisades inte.  

 

Förs inget resonemang kring relationen 

mellan forskare och deltagare.  

Social påverkan och en förändrad kroppsbild 

togs upp av deltagarna.  

 

Deltagarna beskrev erfarenheter av lukt, 

läckage, ett anpassat kostintag och 

klädanpassning. 

 

Ett förändrat sexliv efter kolostomioperation 

beskrevs.  

 

Stöttning från anhöriga beskrevs. 

 

Deltagarnas erfarenhet av egenvård beskrevs 

och arbetsrelaterade problem togs upp.  

 

Vikten av att få information kring kolostomin 

från vårdpersonal och fördelarna med att delta 

i en patientgrupp redogörs.  

 
Existentiella frågor togs upp.  
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                                                                                                                                                                                  Sid 2(11) 

 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Barbosa Marques, A. D., 
Freitas de Amorim, R., 

Grassiely de Oliveira 

Branco, J., de Sousa 

Araújo Santos, Z. M., 

Barbosa Marques, A. D., 

Magalhães Moreira, T. 

M., Pinheiro Landim, F. 

L., & Barreto de Morais, 

P. (2018). Body 

consciousness of people 

with intestinal stomach: 

A phenomenological 

study. Revista Brasileira 

De Enfermagem, 71(2), 

391-397. 

doi:10.1590/0034-7167-

2016-0666 

 

Brasilien. 

 
 
 

Att beskriva 

kroppsuppfattning 

hos personer med 

stomi.  

Kvalitativ studie med fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier:  

Personer med tarmstomi. 

Medlemmar i Association of Ostomates of the State 

of Cará (AOECE).  

Personer över 18 år. 

Stomioperation minst ett halvår tidigare. 

Deltagarna skulle vara fysiskt och emotionellt 

lämpade.  

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från AOECE. 

 

Urval: 

Slutligen valdes 10 deltagare ut.  

Fyra kvinnor och sex män.  

Mellan 21 och 78 år.  

Sju med kolostomi och tre med Ileostomi.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade djupintervjuer.  

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrkor:  

Tydligt syfte. 

 

Författarna förförståelse 

beskrevs. 

 

Många citat från 

intervjuerna presenterades 

i resultatdelen.  

 

Svagheter: 

Översättningen är 

svårtydd.  

 

Ingen triangulering är 

utförd.  
 
Författarna har inte 

synliggjort 

analysprocessen. 

 

Deltagarna beskrev sin acceptansnivå.  

 
Erfarenheten av att berätta för familj, 

vänner och omgivningen togs upp.  

 

 

 



3 
 

Artikelmatris                                                                                                                                                                   Bilaga 2 

                                                                                                                                                                                          Sid 3(11) 

 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Dázio, E. M. R., 

Sonobe, H. M., & 

Zago, M, M, F. (2009). 

The meaning of being a 

man with intestinal 

stoma due to colorectal 

cancer: An 

anthropological 

approach to 

masculinities. Revista 

Latino-Americana De 

Enfermagem, 17(5), 

664-669. 

 

Brasilien 

Syftet var att 

analysera hur män 

med 

kolorektalcancer 

som har fått stomi 

upplever detta och 

behandlingen.   

Kvalitativ studie med etnografisk design.   

 
Inklusionskriterier:  

Vara bosatt i Ribeirão Preto eller i närliggande städer. 

Var över 18 år.  

All slags utbildning. 

Ha en tillfällig eller permanent stomi i minst en månad. 

Deltagarna ska vara fysiskt och emotionellt stabila. 

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades på sjukhusen Hospital das Clinicas, 

University of Sao Paulo at Ribeirão Preto, Medical School. 

 

Urval: 

Slutligen valdes 16 män ut.  

Mellan 40-79 år.  

  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Induktiv analys.  

 

Styrkor: 

En intervjuguide användes.  

 

Tydliga citat från intervjuerna 

presenteras i resultatdelen.  

 

Tydlig metoddel som 

beskriver hur forskarna gått 

tillväga för att få fram 

resultatet.  

 

Svagheter: 

Diskussion och resultat står 

under samma rubrik.  

 
Det framkommer inte att 

studien är mättad.  

Deltagarnas erfarenhet av 

egenvård beskrevs.  

 

Lukt, läckage och okontrollerade 

gasutsläpp togs upp.  

 

Erfarenheten av ett förändrat 

sexliv beskrevs.   

 

Avsaknaden av männens 

maskulina identitet togs upp.  

 

Deltagarna beskrev anpassningen 

till en förändrad kropp och 

svårigheter i det sociala livet.  

 

Stöttning av familjemedlemmar 

och vänner beskrevs. 

 

 

  



4 
 

Artikelmatris                                                                                                                                                             Bilaga 2 

                                                                                                                                                                                    Sid 4(11) 

 

Författare  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Grant, M., McMullen, 

C. K., Altschuler, A., 

Mohler, M. J., 

Hornbrook, M. C., 

Herrington, L. J., 

Wendel, C. S., Baldwin, 

C. M., & Krouse, R. S. 

(2011). Gender 

difference in quality of 

life among long-term 

colorectal cancer 

survivors with ostomies. 

Oncology Nursing 

Forum, 38(5), 587-596. 

doi:10.1188/11.ONF.58

7-596 

 
USA. 

Att beskriva hur 

kön påverkar oro 

och anpassning 

hos patienter 

som har överlevt 

kolorektalcancer 

i över fem år och 

som har stomi.  

Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier:  

Det har gått minst fem år sedan deltagarna fått sin 

kolorektalcancerdiagnos.   

Personer över 18 år. 

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades via en databas och en 

enkätundersökning skickades ut. 

Extremt urval.  

 

Urval: 

33 deltagare valdes slutligen ut.  

16 kvinnor, 17 män. 

 

Bortfall: 

Två deltagare. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Åtta stycken fokusgruppsintervjuer.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Tydlig struktur på artikeln.  

 

Tydligt syfte. 

 

Använder intervjuguide. 

 

Forskarna redogjorde för analysprocessen.  

 

Många citat från fokusgruppsintervjuerna 

presenterades i resultatdelen.  

 
Författarna förde ett resonemang kring 

nackdelarna med att ha fokusgrupper.   
 

Svagheter: 

Några fokusgrupper hade få deltagare.  

 

Författarnas förförståelse redovisades inte. 

 

Relationen mellan deltagare och forskare 

beskrevs inte.    

 

Deltagarna delade med sig av erfarenheterna av 

att behöva anpassa vad de äter och om 

gasutsläpp från stomin.   

 

Upplevelsen av ett förändrat socialt liv togs 

upp. 

 

Sömnen var något som påverkades, klädseln 

behövde anpassas och egenvården kring stomin 

togs upp. 

 

Erfarenheten av ett förändrat sexliv togs upp. 

 

Stöttning från anhöriga beskrevs.  

 

Existentiella frågor framfördes av deltagarna i 

studien.  
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Författare  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hernán Ferreira 

Umpiérrez, A. (2013). 

LIVING WITH AN 

OSTOMY: 

PERCEPTIONS AND 

EXPECTATIONS FROM 

A SOCIAL 

PHENOMENOLOGICAL 

PERSPECTIVE. Texto & 

Contexto Enfermagem, 

22(3), 687-694. 

 
Uruguay.  

Att förstå 

livsförändring hos en 

grupp patienter med 

kolostomi och utforska 

deras förväntningar 

gällande omvårdnad.  

Kvalitativ studie med fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier:  

Minst tre månader efter kolostomioperationen.  

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från en databas, känd 

av forskaren. 

Avsiktligt urval.  

 

Urval: 

Slutligen valdes nio stycken deltagare ut. 

Från båda könen.  

Mellan 49 år och 72 år.  

Alla hade kolostomi.   

 

Datainsamlingsmetod:  

Fenomenologiska djupintervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrkor:  

Många citat från intervjuerna 

presenteras i resultatdelen. 

 

En intervjuguide användes.  

 

Utförlig beskrivning av metodval.  

 

Svagheter: 
Tvåtydigt syfte. 

 

Författarnas förförståelse redovisades 

inte.  

 
Det saknas metoddiskussion. 

 

 

Erfarenheten av stöttning från anhöriga och 

sjuksköterska beskrevs.  

 

Deltagarnas erfarenhet av arbetsrelaterade 

problem framfördes.   

 

Existentiella frågor beskrevs.  
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Författare  Syfte Metod och design  Värdering Resultat  

Huesto-Montoro, C., Bondill-

de-Las-Nieves, C., Celdrán- 

Mañas, M., Hernández-

Zambrano, S. M., Amezcua-

Martínez, M., & Morales-

Asencio, J. M. (2016). 

Experiences and coping with 

the altered body image in 

digestive stoma patients. 

Revista Latino-Americana De 

Enfermagem, 24e2840, 1-9. 

doi:10.1590/1518-

8345.1276.2840 
 

Spanien. 
 
 
 
 
 
 

 

Syftet var att 

beskriva 

hanteringen av ett 

stomibesked samt 

att analysera 

erfarenheten av 

deras nya 

kroppsliga 

verklighet. 

Kvalitativ studie med en deskriptiv 

fenomenologisk design.  

 

Inklusionskriterier: 

Tarmstomi. 

Boende i Malaga och Granada. 

 

Exklusionskriterier: 

Kognitiv nedsättning. 

 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval. 

Deltagarna rekryterades av tre 

stomisjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus i Malaga, Granada och Marbella.   

 

Urval: 

Slutligen valdes 21 deltagare ut. 

12 stycken män, nio stycken kvinnor. 

Mellan 20-75 år. 

10 med Ileostomi, 11 med kolostomi. 

13 med permanent stomi, åtta med tillfällig 

stomi.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Grounded theory. 

Styrkor: 

Tydliga inklusions och exklusionskriterier.  

 

Tydliga citat från intervjuerna presenteras i 

resultatdelen. 

 

Bra struktur med tydliga rubriker. 

 

Diagram som förtydligar resultatet. 

 

Framkom ett tydligt resonemang kring att 

studien är mättad. 

 

Jämn fördelning mellan kön och stomityp i 

urvalet.  

 

Svagheter: 

Syftet presenteras otydligt.  

 

Rekryterade deltagare från Marbella, trots 

att inklusionskriterierna innehåller boende 

i enbart Malaga och Granada. 

Deltagarna beskrev att en anpassning av 

sin klädsel behövde genomföras.  

 

Acceptansnivån och stöttning från 

utomstående beskrevs.  

 

Existentiella frågor framfördes.  
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Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kjaergaard Danielsen, 

A., Elgaard Soerensen, 

E., Burcharth, K., & 

Rosenberg, J. (2013). 

Learning to Live With 

a Permanent Intestinal 

Ostomy: Impact on 

Everyday Life and 

Educational Needs. 

Journal Of Wound, 

Ostomy & Continence 

Nursing, 40(4), 407-412. 

doi:10.1097/WON.0b0

13e3182987e0e 

 

Danmark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att utforska 

vilken inverkan en 

permanent stomi har 

på en patients vardag 

och betydelsen av 

stomirelaterad 

utbildning. 

 

Kvalitativ studie med fenomenologisk design. 

 
Inklusionskriterier:  

Stomibärare. 

Patient kopplad till stomikliniken.  

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier. 
 
Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från en stomiklinik i 

Köpenhamn.  

Maximalt varierat urval. 

 

Urval: 

Slutligen valdes 15 deltagare ut. 

Sju män och Åtta kvinnor. 

Mellan 22-83 år. 

Sex stycken med Ileostomi, nio stycken med 

Kolostomi. 

 

Bortfall: 

Fem deltagare. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Två stycken fokusgruppsintervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

En intervjuguide användes. 

 

En tydlig tabell som beskriver 

studiedeltagarna.  

 

Författarnas förde ett 

resonemang kring sin 

förförståelse.  

 

Tydligt syfte.  

 

Tydliga citat från intervjuerna 

som presenteras i resultatdelen.  

 

Svagheter: 

Analysprocessen var svårtydd.  

 
Stort bortfall. 

 
Författarna resonerade inte kring 

att bortfallet kan ha påverkat 

studiens resultat.  

 
 

Deltagarnas erfarenhet av egenvårdsproblem 

beskrevs.  

 

Påverkan på sociala livet och en anpassning 

av sin klädsel framfördes. 

 

Deltagarnas erfarenhet av stöttning från 

anhöriga och vårdpersonal förklarades. 
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                                                                                                                                                                                           Sid 8(11) 

 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Martins, L. M., Sonobe, H, 

M., Vieira, F. S., Oliveira, M. 

S., Lenza, N. B., & Da Silva 

Teles, A. A. (2015). 

Rehabilitation of individuals 

with intestinal ostomy. 

British Journal of Nursing 

(Mark Allen Publishing). 

24(22), 4-11. 

doi:10.12968/bjon.2015.24.S

up22.S4 

 

Brasilien. 

 

Syftet med denna 

etnografiska studie med 

tematisk 

analysmetod var att tolka 

rehabiliterings upplevelsen 

för patienter med intestinal 

stomi på grund av kronisk 

sjukdom, från 

hälsosociologins 

perspektiv, som studerar 

förhållandet mellan hälsa 

och sjukdomsprocessen 

och 

sociala faktorer som 

framkallar individer med 

beteende sjukdomar.  

 

Kvalitativ studie med etnografisk design. 

 

Inklusionskriterier: 

Ha en stomi på grund av kolorektal 

neoplasma, inflammatorisk tarmsjukdom, 

kolon aganglionos eller som resultat av 

trauma.  

Vara poliklinisk.  

Levt med stomi över två år. 

 

Exklusionskriterier: 

Inga kriterier framgår. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från ett 

Brasilianskt universitetssjukhus.  

 

Urval: 

15 deltagare valdes ut.  

Åtta kvinnor, sju män.  

Medelålder på 56,2 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod:  

Tematisk analys.  

 
 

Styrkor: 

Citat från intervjuerna publiceras i 

resultatdelen. 

 

Tydliga inklusionskriterier. 

 

Svagheter: 

Syftet presenterades otydligt, långt och 

krångligt.  

 

Saknas rubriker.  

 

Inga exklusionskriterier framgår.  

 

Saknar diskussion.  

Deltagarna beskrev vikten av 

stomisjuksköterskornas stöttning. 

 

Svårigheter att utföra sitt arbete på grund 

av fysisk begränsning.  

 

Deltagarna beskrev sin erfarenhet av ett 

förändrat sexliv.  

 

Rädsla för läckage och lukt uppgavs.  

  

En förändrad kroppsbild och 

acceptansnivå togs upp av deltagarna i 

studien.  
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Författare Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Sarabi, N., Navipour, 

H., & Mohammedi, E. 

(2017).  Relative 

Tranquility in Ostomy 

Patients’ Social Life: A 

Qualitative Content 

Analysis. World journal 

of Surgery, 41(8),  2136-

2142. 

doi:10.1007/s00268-

017-3983-x 

 

Iran. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka iranska 

stomipatienters 

huvudproblem, hur 

de hanterat 

problemen och hur 

resultatet av 

ansträngningarna 

påverkade det 

dagliga livet. 

Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av att leva med stomi i minst sex 

månader, över 18 år och ha en tillräckligt 

fysisk och intellektuell förmåga för att 

kunna delta. 

 

Exklusionkriterier: 

Inga kriterier framgick. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från “Iranian 

Ostomy association”. 

 

Urval: 

27 stycken valdes slutgiltigt ut.  

Ålder mellan 24-74 år.  

14 stycken med kolostomi, nio stycken med 

ileostomi och fyra stycken med urostomi.  

Män 15 stycken , kvinnor 12 stycken.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer, öppen intervju. 

 

Analysmetod: 

kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

Jämn fördelning mellan kvinnor och 

män. 

 

Tydliga citat från intervjuerna 

presenteras i resultatdelen.  

 

Bra struktur med tydliga rubriker. 

 

Öppna intervjuer där deltagarna har 

möjlighet att tala fritt.  

 

Svagheter:  

Ojämn fördelning i studiegruppen 

kring stomityp. 

 
Syftet presenterades enbart i abstract. 

Stöttning från familj, släkt och vänner 

beskrevs. 

 

Problem relaterade till lukt, läckage och ljud 

framfördes.  

 

Deltagarnas relationer påverkades efter 

kolostomioperation då det sexuella livet 

förändrades. 

 

Existentiella frågor redogjordes för.  
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                                                                                                                                                                                             Sid 10(11) 

Författare Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Thorpe, G., Arthur, 

A., & McArthur, M. 

(2016). Adjusting to 

bodily change 

following stoma 

formation: a 

phenomenological 

study. Disability 

and Rehabilitations, 

38(18), 1791-802. 

doi:10.3109/096382

88.2015.1107768 

 

England. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att förstå 

erfarenheten av att 

leva med en ny 

stomi, med fokus på 

kroppslig 

förändring.  

Kvalitativ studie med fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnos: Dukes A-C1, kolorektal cancer, Crohn’s, ulcerös kolit, divertikulit.  

Stomi- förväntat längre än nio mån. 

Över 18 år. 

Engelska som förstaspråk eller god språkkvalité. 

Kunna dela/kommunicera personliga erfarenheter.  

Mindre än 2 mån sedan operation. 

 

Exklusionkriterier: 

Diagnos av Dukes C2 eller D, kolorektalcancer. (avancerad sjukdom).  

En tidigare historia av stomi. 

 

Urvalsförfarande:  

Avsiktligt urval.  

Deltagarna rekryterades genom en gatekeeper och kolorektal 

specialistsjuksköterska på forskningsstället.  

 

Urval: 

12 deltagare  rekryterades. 

Mellan 30-70 år.  

10 stycken hade kolostomi, två med ileostomi. 

Sju män, fem kvinnor.  

Sex tillfällig stomi och sex stycken permanent stomi.  

 

Bortfall: 

Tre patienter. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer, som genomfördes efter 3, 9 och 15 månader efter 

stomioperation. 

 

Analysmetod: 

Grounded theory. 

Styrkor: 

Mätt deltagarnas anpassning till stomin 

under en längre tidsperiod. 

 

Tydlig struktur med tydliga 

rubriker/underrubriker. 

 

Tydliga diagram.  

 

Citat från intervjuerna presenteras i 

resultatdelen. 

 

Ostrukturerade intervjuer som gav 

deltagarna möjligheten att styra intervjun. 

 

Beskriver relationen mellan forskare och 

deltagare.  

 

Beskriver varför det finns ett bortfall. 

 

Svagheter:  

Syftet presenterades otydligt under rubriken 

för syftet i jämförelse med abstract.  

 

 

 

Deltagarna upplevde en förändrad 

kroppsbild och en känsla av 

oattraktivitet.  

 

Deltagarna upplevde nedstämdhet 

och beskrev sin erfarenhet av ett 

påverkat socialt liv efter 

kolostomioperation. 

 

Deltagare som haft kolostomi under 

en längre tid upplevde en högre 

grad av acceptans. 

 

Stöttning från familj, vänner och 

vårdpersonal framfördes. 

 

En del kvinnor uppgav minskad 

kvinnlighet då klädseln behövde 

förändras. 

 

Läckage och oro kring egenvård 

var vanliga problem som upplevts.  
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Författare  Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Whiteley, I., Lyons, 

A. M., & Riccardi, 

R.  (2012). A 

qualitative 

interpretation of the 

relevance of 

colostomy irrigation 

today. Journal Of 

Stomal Therapy 

Australia, 32(3), 6-

20.  

 

Australien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att få en så ny och 

bred vinkel på hur 

vattenlavemang i 

kolostomin kan 

påverka deltagare liv.  

Kvalitativ studie med  fenomenologisk design. 

 
Inklusionskriterier:  

Deltagare med permanent kolostomi som 

använde vattenlavemang regelbundet. 

 

Personer som tillhörde ett och samma sjukhus. 

 

Deltagare som hade god kunskap i det engelska 

språket.  

 

Exklusionskriterier:  

Deltagare som hade bristande kunskaper i 

engelska språket och som behövde tolk.  

 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval.  

Rekryterades via telefonkontakt. 

 
Urval: 
Sju stycken patienter. 

Två män och fem kvinnor.  

Mellan 44 år och 79 år. 

 
Datainsamlingsmetod:  
Fenomenologiska djupintervjuer. 
 
Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Styrkor:  

Många citat från intervjuerna presenterades i 

resultatdelen. 

 

En intervjuguide användes.  

 

Författarna diskuterade svagheterna med artikeln. 

 

Bra struktur med tydliga rubriker. 

 
Svagheter: 
Författarna har inte synliggjort analysprocessen. 

 

Författarnas förförståelse redovisas inte. 

 

Det framkommer inte att studien är mättad.  

 

Diskussion och resultat presenteras under samma 

rubrik. 

 

Deltagarna upplevde ett förändrat sexliv. 

 

Deltagarnas erfarenheter kring egenvården 

och användning av vattenlavemang 

presenterades i studien.  

 

Lukt, läckage, ljud och hudproblem 

framfördes som egenvårdsproblem. 

 

Erfarenheterna av anpassning av sin 

klädsel presenterades.  

 

Hur kolostomin påverkade det social livet 

togs upp. 

 

Acceptans, stöttning och existentiella 

frågor beskrevs.  
 

 


