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Sammanfattning 

Bakgrund: En tarmstomi är en artificiell öppning i buken genom huden som tillåter 

tarmtömning och gasavgång. Vanliga orsaker till erhållandet av stomi är kolorektalcancer och 

inflammatoriska tarmsjukdomar. Att leva med en tarmstomi innebär att kroppens utseende 

förändras och kontrollen av en kroppslig funktion förloras.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva personers erfarenheter av att leva med en tarmstomi. 

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

vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och analyserades enligt integrerad analys. 

Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorierna som skapades var: begränsningar i livet, en förändrad kropp och förändrade 

relationer. Den första kategorin beskrev stomins begränsande inverkan på sociala aktiviteter, 

arbetsliv och självkänsla. Den andra kategorin beskrev vilken påverkan stomin hade på 

kroppsfunktion och klädval. Den tredje kategorin beskrev stomins påverkan på och betydelsen 

av relation med familj och vänner samt om påverkan på intima relationer. 

Slutsats: Resultatet visar att många aspekter i vardagen påverkas och förändras till följd av 

stomibildandet. Genom att sjuksköterskan får ökad insikt och kunskap om aspekterna av att 

leva med en stomi kan omvårdnaden av patienter med en tarmstomi förbättras.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, kroppsbild, livsförändring, tarmstomi. 
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Inledning 

Intresset för ämnet väcktes under ett sommarvikariat på en kirurgisk vårdavdelning där många 

patienter med en tarmstomi vårdades. En person som opereras för en tarmstomi förlorar den 

naturliga tarmtömningsförmågan och erfar kroppsliga förändringar. Ur ett vårdande 

perspektiv kunde det i situationer med stomiopererade patienter upplevas svårt att stödja 

personerna eftersom kunskap om deras erfarenheter saknades. Arbetet kommer att beskriva 

stomiopererade patienters erfarenheter av att leva med en stomi då det anses som betydelsefull 

kunskap för sjuksköterskor för att kunna erbjuda adekvat omvårdnad. 

Bakgrund 

 
Historia bakom tarmstomi 

Enligt Angenete, Carlsson och Persson (2016) lever ca 25 000 - 30 000 personer i Sverige 

med en tarmstomi. En tarmstomi är en artificiell öppning i buken som tillåter tarmtömning 

och gasavgång. Under en tarmstomioperation skapas en öppning i tarmens yttervägg och i 

bukväggen där tarmen sutureras i huden, vilket skapar en öppning som tillåter tarmen att 

tömmas. Stomin har inte någon slutmuskulatur, vilket gör att personen inte har egen kontroll 

över tarmtömning eller gasavgång (Schreiber, 2016). 

  
Ordet “stomi” kommer från grekiskan och betyder “mun” eller “öppning” (Van Rooyen, 

2011). Före 1700-talet var bråckbildning och traumatiska skador som krigsskador ofta en 

orsak till att människor hade en tarmöppning via hudytan. Det var under den tiden riskabelt att 

operera kirurgiskt och många människor dog till följd av operationerna (Berndtsson, 2008b). 

Senare under 1800-talet introducerades antiseptiska- och narkosmedel, vilket ledde till att mer 

omfattande kirurgi kunde utföras (Doughty, 2008). Tekniken utvecklades med tiden och i 

slutet av 1800-talet överlevde allt fler människor ingreppen tack vare att sulfa och flera sorters 

antibiotikum lanserades. Många patienter drabbades av hudskador som ofta berodde på 

bandageringsproblem. Det eftersom att förband som inte var täta ledde till kontakt mellan hud 

och avföring, vilket kunde ge upphov till irritation på huden (Berndtsson, 2008b; Soares Pinto 

et al., 2017). Bryan Brooke uppfann år 1952 en konstruktionsmetod för ileostomi som 

minskade läckage och bandageringsproblem. Metoden används fortfarande i dagens sjukvård i 

konstruktion av stomier. Konstruktionsmetoden innebär att tarmen förs ut genom ett hål i 

bukväggen och den yttersta delen inverteras och sutureras fast i huden (Carlsson, Berndtsson 

& Persson 2008). Både kolostomier och ileostomier kan vara temporära eller permanenta 

beroende på indikationerna för operationen (Burch, 2011). 

 

Orsaker till erhållande av tarmstomi 

Den vanligaste orsaken till en tarmstomioperation är kolorektalcancer (Carlsson, Berndtsson, 

Hallén, Lindholm & Persson, 2010). Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen 

hos män och den andra vanligaste hos kvinnor i världen. Den mest framträdande 

behandlingen för kolorektalcancer är kirurgi och innebär att den cancerdrabbade delen av 

tarmen tas bort och tarmändarna sys ihop med varandra eller ersätts av en tarmstomi 

(American Cancer Society, 2011). Vidare är inflammatoriska tarmsjukdomar som Morbus 

Crohns (CD) och Ulcerös kolit (UC) vanliga orsaker till att människor opereras och erhåller 

en tarmstomi (Manderson, 2005). Insjuknandet i UC och CD sker ofta i 20-30 årsåldern och 

kännetecknas av kronisk inflammation i tarmen. Inflammationen kan orsaka buksmärtor, 

blod- och slemblandade diarréer, viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd (Socialstyrelsen, 

2010). För att hantera sjukdomen och minska symtom finns det specifika antiinflammatoriska 

medel. I särskilda fall och vid svåra sjukdomsförlopp är kirurgisk resektion av den skadade 
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tarmen nödvändigt, om patienterna inte svarar på den antiinflammatoriska behandlingen 

(Hevia, Delgado, Sànchez & Margolles, 2015). Om sjukdomstillståndet blir allvarligt och 

kirurgi krävs kan patienten behöva en tarmstomi (Angenete, Carlsson & Persson, 2016). 

Vidare kan trauma mot buken leda till att människor är i behov av stomi (Berndtsson, 2008). 

  

Stomibandage 

Stomibandage var i princip obefintligt före 1950-talet och de som fanns var sällsynta och 

outvecklade. Människor som erhöll stomi var tvungna att ta hand om och lösa bandageringen 

på egen hand. År 1957 introducerades den första självhäftande stomipåsen. Stomipåsen var tät 

och hygienisk, vilket resulterade i mindre läckage och därav större trygghet för patienten. 

Hudskador från tarminnehåll var ett problem och i slutet av 1960-talet utformades en 

hudskyddsplatta, vilket minskade skadorna på huden för de stomiopererade. Ytterligare 

utveckling av stomiförband och andra hjälpmedel introducerades. I samband med det blev en 

sjuksköterska den första så kallade stomiterapeuten som fick i uppdrag att rehabilitera 

stomiopererade patienter (Berndtsson, 2008). Idag finns det olika typer av stomiförband. 

Exempelvis endelsbandage där häftplattan och påsen sitter ihop, det betyder att vid byte 

behöver hela förbandet bytas. Tvådelsbandage består av en separat häftplatta som klistras på 

huden samt en påse som fästs på plattan (Carlsson m.fl., 2008; Williams, 2017). Häftplattan 

kan sitta i tre till fem dygn vilket innebär att endast påsen behöver bytas vid tarmtömning. 

Endelsbandage är ofta lättare att hantera än tvådelsbandage. Påsar innehållande aktivt kol har 

utvecklats för att minimera lukt (Carlsson m.fl., 2008). 

  
Omvårdnad vid tarmstomi 

Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden av personer som erhåller en tarmstomi, både 

pre- och postoperativt. Sjuksköterskan kan erbjuda personer praktisk kunskap i omvårdnaden 

och förhållningssättet vid stomin (Brown & Randle, 2005). Enligt § 1, kap. 5, i patientlagen 

(SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt det går ska utformas och genomföras med 

patientens vilja i åtanke. För att sjuksköterskan ska kunna ge god personcentrerad omvårdnad 

är det av värde att utveckla strategier för att bygga upp en god relation med personen genom 

att exempelvis vara respektfull och visa engagemang. Det är även av vikt att lära känna 

personen genom att ha ett lyssnande förhållningssätt. Genom att använda sådana strategier 

kan personen och sjuksköterska tillsammans arbeta för att stärka förmågan till egenvård 

(Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). 

  

Hälsa och lidande 

Enligt Beck & Justham (2009) och Burch (2011) har sjuksköterskor i uppgift att arbeta utifrån 

ett holistiskt synsätt gentemot patienter. Hälsa ur ett holistiskt synsätt har definierats som en 

process som formas av människans känsla av sammanhang och upplevelse av mening 

(Willman, 2014). En modell som utvecklades av Antonovsky är KASAM som utgör grad av 

känsla av sammanhang. Hög KASAM ger en person större förmåga att förstå en påfrestande 

situation och välja rätt resurser för att se situationen som en hanterbar utmaning (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2016). Antonovsky ansåg det viktigare att fokusera på personers 

möjligheter och resurser att skapa hälsa istället för det klassiska synsättet på ohälsa och risker 

(Lindström & Eriksson, 2005).  

  

Det teoretiska ramverket utgår från Erikssons (2015) lidandeteori om det lidande som hälso- 

och sjukvårdspersonalen möter i vården. Willman (2014) beskriver lidande som en del av 

hälsa eftersom att det är ett naturligt förekommande fenomen i livet. Enligt Flenser (2015) 

möter sjuksköterskor i sin profession patienter som upplever lidande och enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor är ett av sjuksköterskans ansvarsområde att lindra lidande (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2012). Morse (2001) beskriver även att kunskaper om begreppet 

lidande och hur det kan uttryckas krävs för att sjuksköterskor ska kunna arbeta med ett 

förhållningssätt som lindrar lidande. Det finns olika typer av lidande hos patienter, 

exempelvis lidande som uppstår i följd av skada eller sjukdom (Dahlberg, 2002). Lindwall 

(2012) beskriver den lidande kroppen som en fiende till kroppens hälsa. Sjukdom, omskapelse 

och förändrad kroppslig funktion hotar människans uppfattning av kroppen. Sjukdom tar över 

människans resurser och fängslar personen i dennes kropp. 

 

Problemformulering 

Personer som erhåller en tarmstomi genomgår en kroppslig förändring som bland annat 

innebär förlorad kontroll över tarmtömning och gasavgång. Sjuksköterskan har en central roll 

i omvårdnaden av personer med en tarmstomi och har i uppgift att utforma vården i samråd 

med patienten. Kunskap om hur personers vardag påverkas av erhållandet av en tarmstomi 

krävs för att sjuksköterskan ska kunna arbeta enligt ett holistiskt synsätt och främja hälsa. Det 

är därför betydelsefullt att undersöka personers erfarenheter av att leva med en tarmstomi.  

Syfte 

Syftet var att beskriva personers erfarenheter av att leva med en tarmstomi. 

Metod 

 

Design 

Den valda metoden var en litteraturstudie med systematiska sökningar med en deskriptiv 

design (Kristensson, 2014). För att sammanställa tidigare forskning inom valt ämne som 

svarade på syftet utvecklades en systematisk sökstrategi. 

 

Datainsamling 

För att få fram relevant litteratur användes databaserna Cinahl plus with full text (Cinahl), 

MEDLINE och PsycINFO eftersom att de har omvårdnadsvetenskap inom sina 

ämnesområden. Arbetet startade med att meningsbärande ord i syftet identifierades. En serie 

testsökningar gjordes i litteraturstudiens början för att få fram relevanta söktermer samt finna 

bäst sökstrategi. De meningsbärande orden översattes till engelska sökord. Sökorden som 

användes var: ostomy, colostomy, ileostomy och experience. För att få fram adekvata 

ämnesord matades sökorden in i respektive databas ämnesträd. Ämnesord som användes i 

Cinahl var: (MH “Colostomy”) OR (MH “Ileostomy”) OR (MH “Ostomy”). Experienc* 

söktes i fritext med trunkering för att generera alla ändelser på ordet. De olika sökblocken 

kombinerades sedan med AND inför den slutgiltiga sökningen, (se Tabell 1). Sökningen 

avgränsades med English language, peer review, exklude MEDLINE samt årtalen 2008-2018. 

Samma sökstrategi användes i databasen MEDLINE efter kontroll i svenska Mesh att 

ämnesorden stämde. Sökningen avgränsades av English language samt 2008-2018 (se Bilaga 

1, sökmatris). Sökningar gjordes även i databasen PsycINFO. En sökning gjordes med 

ämnesord vilket endast genererade fyra artiklar. För att försöka hitta fler artiklar 

kombinerades ämnesordssökningen med fritextord vilka var Patient* AND Colostomy AND 

“Life Experienc*”. Den sökningen resulterade i 19 artiklar varav ingen var relevanta för att 

besvara syftet och därför uteslöts databasen PsycINFO.   
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      Tabell 1. Redovisning av sökning 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 

Cinahl Experienc* (MH ”Colostomy”) OR (MH ”Ileostomy”) OR 

(MH ”Ostomy”) 

MEDLINE Experienc* (MH ”Colostomy”) OR (MH ”Ileostomy”) OR 

(MH ”Ostomy”) 

 

* = fritextsökning med trunkering 

 

 

Urval 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades skulle handla om personers erfarenheter av att 

leva med en tarmstomi som kolostomi eller ileostomi, vilka kunde vara tillfälliga eller 

permanenta. Alla könstillhörigheter och åldrar inkluderades i studien. Alla artiklar som 

belyste hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av personer med en tarmstomi 

exkluderades. Artiklar som belyste urostomier exkluderades. Urval ett genomfördes genom att 

samtliga artiklars titlar från de olika databaserna lästes igenom, vilket var 749 stycken. 

Sammanlagt från de olika databaserna valdes 70 stycken artiklar. Urval två genomfördes 

genom att artiklarnas abstrakt lästes. Artiklarnas abstrakt lästes enskilt av författarna och 

artiklar som svarade på syftet gick vidare till urval tre. Under urval två valdes 21 stycken 

artiklar. Det tredje urvalet genomfördes genom att författarna enskilt läste artiklarna i helhet. 

Det tredje urvalet resulterade i att nio stycken artiklar inkluderades i studien, (se Bilaga 2). 

  

Granskning 

För kvalitetsgranskningen användes “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser” av Statens beredning för medicinsk utvärdering 

([SBU], 2017), (se Bilaga 3). Mallen fungerade som ett hjälpmedel för författarna vid 

bedömning av kvaliteten på artiklarna och följdes i sin helhet. Fokus lades på artiklarnas 

metod och syfte. Författarna granskade artiklarna enskilt. Sedan jämfördes resultaten av 

granskningen. Författarna hade kommit fram till samma resultat. Ingen artikel exkluderades 

från studien. 

  

Bearbetning och analys 

En integrerad analys inspirerad av Kristensson (2014) användes. Författarna läste först enskilt 

artiklarnas resultat. Övergripande skillnader eller likheter i resultatet identifierades. Resultat i 

var och en av artiklarna som svarade på studiens syfte markerades. Underkategorier skapades 

genom att sammanställa resultat med liknande innehåll. Underkategorierna bildade sedan 

övergripande kategorier (Kristensson, 2014). Vid bearbetningen skapades sju underkategorier 

vilka tillsammans bildade tre stycken övergripande kategorier. Resultatet presenteras i tabell 

och kategorier med tillhörande underkategorier, (se Tabell 2). 

  

Forskningsetiska överväganden 

Utöver ovanstående kontrollerades det under granskningen att artiklarna behandlade 

forskningsetiska överväganden. Det kontrollerades även att artiklarna beskrev informerat 

samtycke och att de var godkända av en etisk kommittee. En av nio artiklar behandlade inte 

etik i texten, därför kontrollerades det att tidskriften som artikeln publicerats i krävde etiskt 

godkännande och informerat samtycke för publicering, vilket den gjorde. Samtliga artiklar 

bedömdes vara etiskt försvarbara.  
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Resultat               

                                                                                        
Resultatet är baserat på nio stycken vetenskapliga artiklar som sammanställts inspirerat av 

integrerad analys. Studierna var gjorda i Brasilien, England, Danmark, Kanada, Sverige och 

USA. Totalt deltog 121 män och kvinnor med antingen kolostomi eller ileostomi i 

litteraturstudien. Resultatet redovisas i tre kategorier med tillhörande underkategorier. I Tabell 

2 presenteras resultatet i kategorier respektive underkategorier.  

 

Tabell 2. Resultatets kategorier respektive underkategorier 

Kategorier Underkategorier 
Begränsningar i livet Sociala aktiviteter 

Arbete 

En förändrad kropp Kroppsfunktion 

Anpassad klädsel 

Självkänsla 

Förändrade relationer Familj och vänner 

Intima relationer 

 

 

  

 

Begränsningar i livet 

 

Sociala aktiviteter 

Studiedeltagare hade erfarenheter av begräsningar gällande sociala aktiviteter (Andersson et 

al., 2010; Danielsen et al, 2013; Martins et al., 2014; Neuman et al., 2012; Sinclair, 2009; 

Smith et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). Rädslan för att stomiförbandet skulle lossna 

eller läcka gjorde att studiedeltagare inte vågade återuppta aktiviteter som de tidigare utfört 

eller deltagandet i olika sociala sammankomster (Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). 

Kvinnor fann att oron för lukt och läckage begränsade dem i deltagandet i olika sociala 

aktiviteter, som att gå på bio eller gå på stan och shoppa. Även nedsatt energi var en 

anledning till att kvinnor inte deltog i olika sociala sammanhang (Honkala & Berterö, 2009; 

Thorpe & McArthur, 2017). Studiedeltagare beskrev att den sociala rollen som de tidigare 

haft inte längre kunde uppfyllas (Smith et al., 2016). Socialt aktiva studiedeltagare fann att 

närhet till toalett var en viktig aspekt för att vara bekväm i sitt sociala deltagande (Andersson 

et al., 2010; Neuman et al., 2012). 
  

Att anpassa och planera kosten inför sociala sammankomster ansågs viktigt. Mat som gav 

mycket gasavgång och som gjorde att stomin blev mer oförutsägbar undveks och därav avstod 

deltagare från att äta innan sociala aktiviteter (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 

2009; Thorpe & McArthur, 2017). Studiedeltagare hade erfarenheter av att stomin blev mer 

förutsägbar omkring nio månader efter operationen vilket gjorde det lättare att skapa rutiner. 

Det fanns studiedeltagare som erfor att deras stomi fortfarande var oförutsägbar efter 15 

månader. Studiedeltagare hade utvecklat rutiner för att begränsa stomins inverkan på deras 

liv. Att åka på semester eller att åka och övernatta några nätter krävde noggranna 

förberedelser. De var exempelvis tvungna att räkna ut hur mycket material som behövdes 

samt ta reda på var de kunde få tag på mer om det skulle behövas. Studiedeltagare beskrev att 

de alltid hade med sig ett flertal stomiförband. De hade som rutin att tömma påsen innan 

längre färder och hade fått kunskap om vilken mat som gav dem förändrad 
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avföringskonstistens (Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Thorpe & McArthur, 

2017). 

  

Studiedeltagare kände sig ångestfyllda över avslöjandet av stomin (Danielsen et al., 2013; 

Smith et al., 2016; Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2017). När studiedeltagarna 

berättade om sin stomi erfor de att deras förändrade kroppsfunktion blev huvudfokus (Smith 

et al., 2016). I studierna Thorpe & McArthur (2017) och Martins et al (2015) beskrev 

studiedeltagare att de var obekväma med att berätta och tala öppet om sin stomi för 

utomstående, men i studien Sinclair (2009) var studiedeltagare bekväma med avslöjandet av 

stomin. 

  

Studiedeltagare hade erfarenheter av att vara begränsade i sin fysiska aktivitet. Erfarenheter 

av inte längre kunna utföra samma träning på grund av stomin beskrevs (Honkala & Berterö, 

2009; Martins et al., 2015; Neuman et al., 2012). Exempelvis kunde stomin vara i vägen för 

vissa moment i träningen (Honkala & Berterö, 2009; Martins et al., 2015). Vidare beskrev 

studiedeltagare att förbandet kunde lossna eller så kunde stomin läcka och lukta (Honkala & 

Berterö, 2009). 

  

Arbete 

Studiedeltagare hade erfarenheter av begräsningar i arbetslivet (Andersson et al., 2010; 

Danielsen et al., 2013; Martins et al., 2015; Sinclair, 2009; Smith et al., 2016; Thorpe & 

McArthur, 2017). Studiedeltagare erfor ibland läckage vilket gjorde att de inte hade modet att 

återgå till arbetet (Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). Stomin kunde utgöra ett hinder 

för en fast tjänst i arbetslivet på grund av att den ofta var oförutsägbar (Honkala & Berterö, 

2009). Det eftersom att den kunde vara aktiv under natten och kräva förbandsbyte vilket 

gjorde att sömnen stördes (Neuman et al., 2012). 
  
En förändrad kropp 

 

Kroppsfunktion 

Oro över läckage och lukt var något som studiedeltagarna hade erfarenheter av (Andersson et 

al., 2016; Honkala & Berterö, 2009; Neuman et al., 2012; Smith et al., 2016). Studiedeltagare 

hade erfarit läckage, vilket bidrog till konstanta tankar om det (Andersson et al., 2010; Smith 

et al., 2016). Kvinnliga studiedeltagare var hela tiden medvetna om sin stomi och oroliga över 

ofrivillig gasavgång och om de kände lukten av avföring så antog de alltid att lukten kom från 

dem (Andersson et al., 2010). Studiedeltagare som tenderade att återhämta sig snabbare efter 

skapandet av stomin var de som upplevde kontroll över kroppslig funktion samt de som 

återvände till vardagliga rutiner (Thorpe & McArthur, 2017). Ökad kroppslig kontroll samt 

socialt självförtroende ledde till att studiedeltagare betraktade sitt mål ”att bli som vanligt” var 

lättare att uppnå (Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). 

 

Anpassad klädsel  

Studiedeltagare erfor att de var begränsade i sitt klädval på grund av stomin och var tvungna 

att ändra sin klädstil för att dölja stomin (Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; 

Neuman et al., 2012; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016). Stomin kunde göra att 

studiedeltagare valde att inte klä sig i åtsmitande kläder eftersom den kunde synas igenom 

kläderna (Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009). Vissa kläder var inte anpassade 

efter den nya kroppen, exempelvis kunde byxlinningen skapa tryck över stomiförbandet. 

Studiedeltagarna fann det viktigt att kläderna var tillräckligt lösa för att skapa utrymme för en 
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full påse, vilket resulterade i att de största förändringarna handlade om hur kläderna passade 

över magen (Andersson et al., 2010). Kvinnliga studiedeltagare beskrev erfarenheter av att 

känna sig oattraktiva och mindre kvinnliga eftersom att de kände sig tvungna att klä sig i stora 

och lösa kläder (Thorpe et al., 2016). 

 

Självkänsla 

Studiedeltagare hade erfarenheter av att stomin skapade känslor av att vara värdelös (Honkala 

& Berterö, 2009; Smith et al., 2016). De tvivlade på de egna förmågorna och självkänslan 

påverkades (Smith et al., 2016). Efter hemkomst från sjukhuset ansågs läckage från 

tarmstomin som ett bakslag (Thorpe et al., 2016). Kvinnliga deltagare jämförde sig med andra 

”friska” kvinnor och ansåg sig själva som mindre värda (Honkala & Berterö, 2009). Deltagare 

upplevde sig som äldre till följd av stomin (Smith et al., 2016). Studiedeltagare beskrev hur 

den nyligen skapade tarmstomin väckte avsmak hos vissa sjuksköterskor, vilket gav en 

negativ inverkan på självkänslan och skapade oro över hur andra skulle reagera på stomin 

(Sinclair, 2009). Studiedeltagare erfor stomin som främmande till en början, men acceptansen 

ökade över tiden och senare beskrev de stomin som en del av kroppen (Thorpe et al., 2016). 

Studiedeltagare beskrev att de hade lärt sig leva med stomin, men tiden till acceptans hade 

varierat. De fann det viktigt att inte låta stomin begränsa livet och vara ett handikapp, utan att 

försöka leva ett så normalt liv som möjligt (Honkala & Berterö, 2009). Att prata med eller 

läsa om personer i liknande situation, som erhöll stomi och som hade god livskvalité, 

upplevdes värdefullt (Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Thorpe & McArthur, 

2017). Med tiden erfor studiedeltagare med stomi att de utvecklats som personer och att de 

fått mental styrka. Stomin bidrog till att de värdesatte och prioriterade andra saker i livet 

(Sinclair, 2009). 

 

Relationer 

 

Familj och vänner 

Familj och vänner ansågs som det bästa stödet efter erhållandet av en tarmstomi (Sinclair., 

2009; Thorpe & McArthur., 2017). Studiedeltagare kände sig bekväma i sällskapet av familj 

och vänner eftersom de accepterades av dem. Det gjorde att de bland annat inte oroade sig 

över ofrivillig gasavgång (Andersson et al., 2010; Thorpe & McArthur, 2017). 

Studiedeltagare kände sig bekväma med att berätta om sin stomi för familj och vänner (Smith, 

2016; Thorpe & McArthur, 2017). Stöd och hjälp från närstående under sjukdomsperioder var 

något studiedeltagare behövde. Det gjorde att de lättare kunde acceptera sin situation och bli 

mindre isolerade (Martins et al., 2015). Vänner ansågs som betydelsefulla för studiedeltagare 

som inte hade en partner eftersom att de kunde erbjuda stöd både praktiskt och emotionellt 

(Sinclair, 2009; Thorpe & McArthur, 2017). Studiedeltagare ansåg att deras vänskapsrelation 

utvecklades till följd av skapandet av stomin. Vissa hade negativa erfarenheter av 

familjerelationer. Studiedeltagare uppmanades av släktingar att uppsöka en psykiatriker, 

vilket gjorde dem upprörda eftersom att de inte hade någon psykisk sjukdom (Smith et al., 

2016). Studiedeltagare beskrev att familjeförhållandet kunde hämma utveckling av 

självförtroendet hos personerna genom stötande kommentarer (Thorpe & McArthur, 2017). 

 

Intima relationer 

Efter bildandet av stomin hade personer en oro över hur en ny intim partner skulle reagera 

(Smith et al, 2016; Sinclair 2009). Studiedeltagare som var inte var i ett förhållande hade 

rädslor över om de någonsin skulle hitta en partner. En anledning var att de inte trodde att 
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någon skulle acceptera deras stomi (Smith et al, 2016; Thorpe & McArthur, 2017). En del 

studiedeltagare som hade en partner sedan tidigare bemöttes väl av sin partner och fick stöd. 

Andra studiedeltagares relationer avslutades till följd av stomin, eftersom partnern inte kunde 

acceptera den nya situationen (Thorpe & McArthur, 2017). Det sexuella samlivet begränsades 

hos studiedeltagare eftersom de kände sig oattraktiva till följd av stomin och dess lukt. Att 

erhålla en tarmstomi kunde göra att studiedeltagare kände sig motbjudande och obekväma i 

sin kropp (Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009; Smith et al., 2016). Vidare kunde en 

tarmstomi göra att studiedeltagare fick ökad självmedvetenhet och minskat kroppsligt 

självförtroende (Thorpe & McArthur, 2017). Sexlivet kunde vara svårt praktiskt eftersom 

stomipåsen kunde vara i vägen (Martins et al., 2015; Neuman et al., 2012; Thorpe et al., 

2016). Kvinnliga studiedeltagare beskrev hur de utvecklade olika rutiner och tekniker i det 

sexuella samlivet. De beskrev att det var viktigt att ha en tömd och fräsch stomipåse för att 

undvika läckage. Genom att täcka påsen med exempelvis en tubtop, handduk eller nattlinne 

stabiliserades den samt ökade känslan av att vara sexig (Honkala & Berterö, 2009). Manliga 

studiedeltagare beskrev erektionsproblematik till följd av stomioperationen (Martins et al., 

2015). 

 

Resultatsammanfattning 

Att leva med stomi innebar begränsningar i livet, en förändrad kropp och förändrade 

relationer. Stomin hade en begränsande påverkan på livet då rädslan för ofrivilligt avslöjande 

och läckage gjorde studiedeltagarna oroliga inför sociala sammanhang och arbetsliv. Livet 

begränsades ytterligare av en påverkad självkänsla. Den förändrade kroppen skapade ett 

behov av att anpassa klädval. Relationer förändrades och familj och vänner fick en större roll 

som ett stödjande system. Det fanns oro över att hitta en intim partner som kunde acceptera 

stomin. Det sexuella samlivet begränsades av lukt, praktiska aspekter och av att 

studiedeltagare hade erfarenheter av att känna sig oattraktiva. 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design ansågs vara en adekvat 

metod för att besvara studiens syfte. Genom litteraturstudier sammanställs kunskap som sedan 

kan tillämpas i praktiken (Kristensson, 2014). Studien utfördes inte enligt en kvantitativ 

ansats. Det eftersom att kvantitativa studier bottnar i antagandet att verkligheten är mätbar och 

att resultat kan generaliseras till hela populationen, vilket inte passade syftet för studien.  

 

Sökorden som slutligen valdes var ett resultat av ett flertal testsökningar. Olika sökstrategier 

testades, exempelvis med endast ämnesord vilka resulterade i få artiklar. Därför valdes en 

kombination av fritextord och ämnesord vilket enligt Kristensson (2014) ökar sökningens 

sensitivitet och är en styrka i litteraturstudien. Resultatet i artiklarna analyserades genom 

integrerad analys. Analysmetoden användes eftersom att den bedömdes lämplig för analys av 

resultatet på ett strukturerat och tydligt sätt.  

  

För att styrka studiens trovärdighet gjordes ett val att söka artiklar i fler databaser vilka var 

Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. När sökstrategin utarbetades valdes databasen PsycINFO 

att vara en av databaserna som sökningen gjordes i. Databasen PsycINFO valdes eftersom den 

innehåller litteratur inom beteendevetenskap och psykologi (Kristensson, 2014). Av de olika 

sökstrategier som testades i PsycINFO genererades inga artiklar av relevans. Genom att ha 

sökt i flera databaser kunde mer vetenskaplig litteratur påträffats, men antalet artiklar som 
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sökningarna i Cinahl och MEDLINE gav ansågs tillräckligt för den här litteraturstudien. 

Trovärdigheten i litteraturstudien styrks även genom att artiklarna är peer reviewed vilket 

innebär att de är granskade innan publicering i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna som 

valdes var högst tio år gamla. Valet av att begränsa artiklarna till tidsperioden gjordes för att 

artiklarna ska vara så aktuella som möjligt. 

 

Den tillgängliga vetenskapliga litteraturen är av varierande kvalitet. Därför är det viktigt att i 

studier granska kvaliteten kritiskt för att bedöma vilka artiklar som är av god kvalitet och som 

kan ingå i studien. För att bedöma trovärdigheten i de kvalitativa artiklarna användes en 

beprövad kvalitativ granskningsmall vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

 

I urval ett lades ytterligare ett exklusionskriterie till. Det var artiklar där deltagarna var barn 

eller ungdomar. Artiklarna inkluderades inte i studien för att göra studiegruppen mer 

homogen. Valet att exkludera artiklarna gjordes eftersom att de var få i antal i jämförelse med 

artiklar om vuxna vilket skulle påverka resultatet. Det insågs i efterhand att en 

åldersbegränsning borde ha utförts i litteratursökningen. Vissa artiklar hade titlar vilka 

verkade relevanta till en början, men när artiklarnas abstrakt lästes framkom det att några 

artiklar handlade om erfarenheter av att leva med en sjukdom mer än att leva med en stomi. 

Därför exkluderades artiklarna i urval två. 

 

I urval tre exkluderades artiklar som inkluderade tarmstomier tillsammans med urostomier 

från studien. Det eftersom att det i resultatet inte särskildes på erfarenheter upplevda av 

personer med en tarmstomi och erfarenheter upplevda av personer med urostomi. Artiklar 

som generellt undersökte erfarenheterna att leva med stomi var de mest relevanta för studien 

och därför exkluderades artiklar som enbart undersökte sexualitet efter stomibildande.  

  

I två av artiklarna som inkluderades i studien utfördes studien enbart på kvinnor vilket ledde 

till att resultatet blev ojämnt fördelat mellan könen. Motsvarande artiklar om män hittades inte 

vilket resulterade i den ojämna fördelningen. I övriga artiklar var könsfördelningen jämn. En 

artikel som inkluderades i litteraturstudien skriven av Martins et al (2015) kan av dess titel 

tolkas som att den behandlar rehabilitering efter skapandet av en tarmstomi. Trots det 

identifierades relevanta erfarenheter för litteraturstudiens syfte efter att artikelns abstrakt och 

text lästes i sin helhet. Artikeln Honkala & Berterö (2009) var publicerad i tidskriften ”Vård i 

Norden”. Tidskriften anses inte vara av hög kvalité i forskarsamhället. Artikeln inkluderades 

trots det i studien eftersom att den bedömdes vara av god kvalité och resultatet hade likheter 

med andra artiklar i studien. Två artiklar som inkluderades i studien var skrivna av samma 

författare och hade samma population, men undersökte olika fenomen. Litteraturstudien 

innehöll en artikel med mixad-metod där endast resultatet från den kvalitativa delen användes. 

Resterande del var av kvantitativ metod. Det kan diskuteras huruvida fler artiklar av 

kvantitativ metod borde ha inkluderats för att öka trovärdigheten. Kristensson (2014) menar 

på att både kvalitativa och kvantitativa artiklar är av värde för forskning inom hälso-och 

sjukvård.  

 

Överförbarhet är ett begrepp för trovärdighet inom kvalitativ forskning och innebär en 

rimlighetsbedömning som utförs av läsaren. Ett exempel på hur en studies överförbarhet kan 

stärkas är genom att beskriva deltagare och studiekontext väl. I litteraturstudiens artikelmatris 

beskrivs studiegrupper och kontexten som artiklarna utförts i, vilket stärker litteraturstudiens 

grad av överförbarhet. Vidare är tillförlitlighet ett begrepp för trovärdighet inom kvalitativ 

forskning. Tillförlitlighet kan innebära en noggrann dokumentation av analysprocessen för att 

skapa transparens över tolkningsprocessen. I litteraturstudien behandlas analys- och 
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tolkningsprocessen i ett eget stycke där dem noggrant dokumenteras, vilket styrker 

tillförlitligheten.  

 

Som tidigare nämnt under forskningsetiska överväganden har författarna till litteraturstudien 

erfarenheter av att vårda patienter med en tarmstomi, vilket kan ha präglat tolkningen av 

artiklarna. Det eftersom att förförståelse baserat på tidigare erfarenheter och värderingar är 

oundvikligt och av vikt för att kunna tolka och förstå omvärlden (Thurén, 2016). Författarna 

kan omedvetet ha letat efter delar som mött förväntningar på erfarenheter av att leva med en 

tarmstomi. För att minimera risken för att författarnas tidigare kunskaper och erfarenheter 

skulle inverka på resultatet gjordes ett medvetet försök till att vara objektiv till innehållet i 

textanalysen. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre huvudkategorier. Huvudkategorierna som bildades var begränsningar 

i livet, en förändrad kropp samt förändrade relationer. Underkategorier tillhörande 

begränsningar i livet var sociala aktiviteter, arbete och självkänsla. Tillhörande förändrad 

kropp var kroppsfunktion och anpassad klädsel. Tillhörande förändrade relationer var familj 

& vänner och intima relationer. 

 

Sociala aktiviteter 

Resultatet i litteraturstudien visar att många personer erfar stomin som begränsande på det 

sociala livet och dagliga aktiviteter som att träffa vänner, gå på bio eller utövandet av fysisk 

aktivitet. Det eftersom att det finns en oro för lukt och läckage, men även för att självkänslan 

är nedsatt. Ceylan & Vural (2017) menar på att deltagare isolerar sig socialt på grund av 

rädslan för lukt och läckage. Torquato Lopes & Decesaro (2014) beskriver att återgå till 

sociala aktiviteter efter en stomioperation kan begränsas till följd av känslor av osäkerhet och 

låg självkänsla. Brown & Randle (2005) beskriver att äldre personer har erfarenheter av att 

stomin har en minimal inverkan på det sociala livet. Det skiljer sig från litteraturstudiens 

resultat där majoriteten av deltagarna erfar stomin som begränsande på sociala sammanhang. 

 

Att vara begränsad och isolerad från sociala sammanhang kan innebära att personer känner 

mindre känsla av sammanhang. En låg grad känsla av sammanhang kan resultera i lidande. 

Genom att arbeta enligt Antonovsky’s KASAM-modell kan sjuksköterskan stötta patienten i 

dennes strävan mot att utveckla en bättre hälsa. Enligt modellen bör fokus läggas på 

patientens resurser, alltså de möjligheter patienten har för att skapa hälsa (Lindström & 

Eriksson, 2005). Antonovsky identifierade ett antal generella motståndsresurser mot 

utvecklingen av hälsa och KASAM. Exempelvis genetiska faktorer som kan motverka 

utvecklingen av hälsa samt saknaden av socialt stöd är en stor motståndsresurs mot 

utvecklingen av hälsa (Langius-Eklöf & Sundberg, 2016). Det stämmer med litteraturstudiens 

resultat där social isolering visade sig ha en negativ inverkan på självkänsla. 

 

En högre upplevelse av känsla av sammanhang stärker patientens förmåga att förstå och 

hantera påfrestande situationer (Langius-Eklöf & Sundberg, 2016), som exempelvis 

erhållandet av en tarmstomi. Sjuksköterskan kan stötta patienter till högre KASAM genom att 

arbeta enligt de tre begreppen som ingår i modellen, nämligen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. För att stötta patienter till begriplighet kan sjuksköterskan förklara orsakerna 

till skapandet av en tarmstomi och hur delar av livssituationen kommer att förändras. 

Hanterbarhet kan uppnås hos patienter genom att sjuksköterskan erbjuder sina kunskaper som 

ett stöd för patienter att hantera sin nya situation. Enligt Langius-Eklöf & Sundberg (2016) 

krävs det slutligen att patienter känner meningsfullhet för att höja graden av känsla av 
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sammanhang. Vidare beskriver Langius-Eklöf & Sundberg (2016) meningsfullhet som den 

viktigaste dimensionen, som handlar om patienters motivation och engagemang i händelser. 

För att stötta patienter till meningsfullhet kan sjuksköterskan erbjuda ett mentalt stöd för 

patienter att känna motivation i påfrestande situationer, som exempelvis erhållandet av en 

tarmstomi.  

 

Självkänsla 

Enligt litteraturstudiens resultat accepterar studiedeltagare sin stomi mer över tid. Med tiden 

ökar även självkänslan och självförtroendet hos studiedeltagare. Strategier och rutiner skapas 

för att anpassa livet efter stomin. Torquato Lopes & Decesaro (2014) menar på att 

accepterandet av stomin kräver förändringar i vardagen och att tiden för acceptans varierar 

hos personer. Vidare beskriver Torquato Lopes & Decesaro (2014) att självkänslan och 

självförtroendet växer över tid, vilket skapar ett mod till att återvända till arbete och sociala 

sammanhang.  

  

Enligt litteraturstudiens resultat blir studiedeltagare konstant påminda om stomin vilket leder 

till att de också blir påminda om deras förändrade kropp och sjukdom. Arman (2016) 

beskriver att lidande är en upplevelse av smärta eller ångest och att en klinisk definition av 

lidande bland annat kan vara multipel inre oro. Enligt Lindwall (2012) kan en förändrad kropp 

orsaka ett lidande eftersom vissa fysiska förmågor förändras. Vidare kan den förändrade 

kroppen ha en inverkan på självbilden eftersom utseendet förändras vid ett stomibildande. 

Sjukdom och omskapelse av kroppen kan leda till att den fysiska kroppen inte längre 

överensstämmer med personens självbild (Lindwall, 2012). Något som noterats i resultatet är 

till hur stor del studiedeltagarna i de olika vetenskapliga artiklarna beskriver erfarenheter av 

oro i förhållande till deras stomier. Baserat på ovanstående kan det därför antas att personer 

upplever ett lidande till följd av sin tarmstomi. Som beskrivet i bakgrunden är det 

sjuksköterskans uppgift att erbjuda ett lindrande till lidandet enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

I resultatet framkommer det att studiedeltagare har erfarenheter av att sjuksköterskor reagerar 

med avsmak på stomin, vilket skapar negativa känslor och en oro inför framtiden. Av 

personliga erfarenheter hos litteraturstudiens författare kan det antas att det finns en 

stigmatisering kring personer som erhåller en tarmstomi i samhället. Stigmatiseringen kan 

även existera inom vårdmiljöer och om den uttrycks kan det direkt skada patienters integritet 

och anpassning till den nya livssituationen som en tarmstomi medför. Enligt Smith et al. 

(2007) märker personer med en stomi stigmatiseringen kring dem, vilket negativt påverkar 

deras anpassning till stomin och tillfredställelse i livet. Författarna till litteraturstudien anser 

att hälso- och sjukvårdspersonal bör försöka förhålla sig objektiva i vården för att skydda 

patienter med en tarmstomi mot stigmatisering.  

 

Som litteraturstudiens resultat visar finns det hos deltagarna en oro kring hur andra ska 

reagera på deras stomi. Håkansson (2014) menar på att det i dagens samhälle finns det 

specifika normer och värderingar kring kroppsliga funktioner. Gasavgång eller tarmtömning 

anses skamligt och äcklande och bör göras i enskildhet. Vidare är det i dagens samhälle 

svårare att acceptera avvikande utseende eller beteende. Det råder fixering kring att kroppen 

ska vara frisk, stark och vacker (Håkansson, 2014). Det gör att personer med en tarmstomi 

blir mer utsatta eftersom att de har förlorat kontrollen över delar av sin kroppsliga funktion 

samt har ett förändrat kroppsligt utseende. Det skulle därav kunna antas att samhälleliga 

aspekter påverkar självkänslan hos personer med tarmstomi.  
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Förändrade relationer 

Enligt litteraturstudiens resultat anses familj och vänner vara det bästa stödet för personer med 

en tarmstomi för acceptans och anpassning till den nya livssituationen. Resultatet visar att 

personer med stomi oroar sig för att hitta en intim partner som accepterar deras stomi. Att 

vara i en relation preoperativt innebär ofta att personen som erhåller en stomi erfar partnern 

som stödjande och förstående. Resultatet visar även att det finns par som avslutar sina 

relationer till följd av stomin. Torquato Lopes & Decesaro (2014), Brown & Randle (2005) 

och Ceylan & Vural (2017) beskriver familjen och vänner som ett viktigt stöd för personer 

med en tarmstomi. De menar att familjen blir ett stödsystem för personen när denne ska 

försöka acceptera stomin och återuppbygga sin självkänsla och självförtroende. Enligt 

Torquato Lopes & Decesaro (2014) känner personer i ett förhållande inte samma oro över 

intima relationer som de som är utan partner. Ceylan & Vural (2017) beskriver att stomin kan 

vara en orsak till en skilsmässa eller uppbrott, exempelvis på grund av stomins negativa 

påverkan på det sexuella samlivet. Litteraturstudiens resultat kan sammankopplas med det 

vårdvetenskapliga begreppet lidande då Arman (2016) beskriver att även konflikter och 

störningar i kärleksrelationer kan erfaras som ett lidande.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att personer erfar sin kropp som oattraktiv till följd av 

skapandet av stomin och lukten den avger. Enligt resultatet utvecklar personer strategier för 

att ha ett fungerande sexliv. Weerakoon (2001) beskriver en koppling mellan oro över lukt, 

ljud och utseende och negativ påverkad självbild. Brown & Randle (2005) och Ceylan & 

Vural (2017) beskriver också att personer känner sig mindre sexuellt attraktiva då de erhåller 

en tarmstomi vilken kan vara illaluktande. Enlig Weerakoon (2001) och Berndtsson (2008a) 

har många personer med stomi erfarenheter av att känna sig mindre attraktiva, sexuellt 

frånstötande och att deras självbild störs. Torquato Lopes & Decesaro (2014) beskriver 

strategier för att dölja stomin med exempelvis kläder och handdukar. Stomin döljs för 

partnern men även för sig själv för att öka känslan av att vara attraktiv.  

  

Resultatet visar att män erfor erektionsdysfunktion vilket påverkar det psykiska måendet. Till 

följd av stomin kan nervskador uppstå vilket kan leda till erektionsproblem hos män 

(Berndtsson, 2008a; Popek et al, 2010). Även Ceylan & Vural (2017) beskriver att 

erektionsdysfunktion kan förekomma efter stomibildande vilket kan ha en negativ inverkan på 

intima situationer. Berndtsson (2008a) beskriver också att erektionsproblematik kan påverka 

det psykiska måendet då män kan förknippa erektionsförmågan med sin känsla av manlighet. 

Det kan antas att erektionsproblematik skapar ett lidande hos män då Arman (2016) beskriver 

den lidande kroppen som omskapelse av kroppen och förändrade kroppsliga funktioner. Det 

kan också uppstå ett lidande i vårdande situationer där patienter känner skam över sin 

förändrade kroppsfunktion. Det är därför viktigt att sjuksköterskor använder adekvata 

strategier för att lindra lidandet, exempelvis genom bekräftande kommunikation och ett 

lyssnande förhållningssätt (Asp & Ekstedt, 2016; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009).  

 

Som resultatet visar erfar både män och kvinnor problematik i intima situationer till följ av 

stomin. Noterbart är att problematiken skiljer sig mellan könen. Det kan antas att kvinnor 

erfar problematik mer kopplat till psykiska aspekter som påverkad självbild och känslor av att 

vara oattraktiv. Däremot ter det sig som att män erfar problematik kopplat till den fysiska 

funktionen i större utsträckning. Skillnaderna mellan könen skulle kunna vara ett resultat av 

samhällets stereotypa konstruerande av kön och genus och hur varje kön ska vara (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2014). Ytterligare genusaspekter som kan diskuteras är de 

västerländska kroppsidealet kring män och kvinnor som ofta beskrivs i litteratur och media. 

Kvinnor förväntas ha en formbar kropp, vara slanka och attraktiva. Kroppsideal hos män 
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beskrivs ofta som en vältränad, stark kropp. Förändrad kroppslig funktion och utseende kan 

ha olika innebörd hos män och kvinnor, vilket är något som kan relateras till de normer och 

värderingar som finns kring kroppsideal (Håkansson, 2014). Det kan antas att kroppens 

funktion och utseendet ligger till grund för hur män och kvinnor bedöms och accepteras i 

samhället. Det kan med anledning av det antas att självkänslan hos män och kvinnor med en 

tarmstomi påverkas av det kroppsideal som råder i dagens samhälle.  

 

Det kan antas att sexuellt aktiva män och kvinnor som inte längre kan utöva den sexuella 

akten som innan stomibildandet drabbas av ett lidande som hotar upplevelsen av hälsa. 

Erfarenheten av lidande är individuellt och kan inte generaliseras. Välbefinnande och tillgång 

till sociala och fysiska förmågor är faktorer som har betydelse för upplevelsen av hälsa och 

lidande (Berndtsson, Carlsson, 2008). 

 

Artiklarna som inkluderades i resultatet utfördes i olika delar av världen, Brasilien, Danmark, 

England, Kanada, Sverige och USA. Efter analys av artiklarna identifierades liknande 

erfarenheter av erhållandet av en stomi oberoende av artiklarnas ursprung och eventuella 

kulturella eller religiösa skillnader. Det skulle därför kunna antas att erfarenheten av att leva 

med tarmstomi inte är helt beroende på kultur och religion. Black (2009) beskriver att 

sjukvårdens arbetssätt skiljer sig mellan olika länder, men att hälso- och sjukvårdspersonal 

alltid ska erbjuda vård anpassad efter individens unika kulturella och religiösa behov. Tiden 

varierade gällande hur länge personerna hade haft stomi vilket också kan ha inverkat på 

resultatet. Vissa personer hade haft stomin i mindre än två månader och vissa i 38 år vilket 

kan ha en betydelse för hur personerna erfar livet med stomin. Könsfördelningen i 

litteraturstudien var ojämn, trots det kunde likheter och skillnader i erfarenheter mellan män 

och kvinnor identifieras. 

Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med en 

tarmstomi. Det i förhoppningen att ge sjuksköterskor ökad kunskap som i sin tur kan bidra till 

bättre omvårdnad. Resultatet visar att stomin hade en begränsande inverkan på sociala 

aktiviteter och innebar en förändrad kropp. Problematik i vardagen i relation till stomin var 

svårigheter i sexuellt samliv och förändrade relationer. Familj och vänner och en stödjande 

partner ansågs vara det bästa stödet för acceptans och anpassning till den nya livssituationen. 

Slutsatsen som kan dras är att många aspekter i livet påverkas och förändras på grund av 

stomibildandet. Genom att ta ovanstående aspekter i hänsyn i omvårdnaden av patienterna kan 

sjuksköterskan arbeta för att främja hälsa och lindra lidande. Det genom att arbeta 

personcentrerat och ta hänsyn till att personer erfar erhållandet av stomi olika.  

 

Kliniska implikationer  

Det är relevant för sjuksköterskan att ha kunskaper om personers erfarenhet av att leva med 

stomi. Det för att sjuksköterskor förmodligen kommer att möta patienter med en tarmstomi i 

yrket. Vidare behövs de kunskaperna för att kunna bedriva en god omvårdnad och tillgodose 

patienters och anhörigas behov. Ökad insikt i hur patienter erfar livet med stomi kan göra att 

sjuksköterskan utvecklas och kan ge relevant information och råd till patienter perioperativt. 

Genom att sjuksköterskan förstår att erfarenheter av att leva med stomin är individuella kan 

arbetet utformas enligt ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

Vidare kan studiens resultat vara till nytta för personer som har eller ska genomgå en 

stomioperation. Personerna kan då få en inblick i hur livet kan erfaras vid erhållandet av 
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stomi. Det kan i sin tur leda till att personerna blir mer förberedda och får svar på eventuella 

frågor kring fysiska och psykiska aspekter. 

Fortsatt forskning 
Som resultatet visar var många av studiedeltagarna i de vetenskapliga artiklarna vuxna eller 

äldre. Endast en artikel undersökte unga vuxnas erfarenheter av att leva med en tarmstomi. 

Vidare forskning om unga vuxnas erfarenheter behövs för att få en bättre förståelse för deras 

situation och för att sjuksköterskor ska få större kunskap och därmed erbjuda en god 

omvårdnad. Av alla artiklar som inkluderades i resultatet hade tre stycken en studiegrupp av 

endast kvinnor. Inga motsvarande artiklar om män hittades, därför behövs även vidare 

forskning om mäns specifika erfarenheter av att leva med en tarmstomi för att identifiera 

skillnader och/eller likheter mellan könen. 
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437 

 

22 

 

10 4 

Totalt 
 

   
 

43 

 

21 9 

Urval 1: Lästa titlar 

Urval 2: Lästa abstrakt 

Urval 3: Lästa i helhet och inkluderade i studien  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Andersson, G., 

Engström, Å., & 

Söderberg, S. (2010). A 

chance to live: women’s 

experiences of living 

with a colostomy after 

rectal cancer surgery. 

International Journal Of 

Nursing Practice, 16(6), 

603–608. 

https://doi.org/10.1111/j.

1440-

172X.2010.01887.x 

Sverige 

Att beskriva 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

kolostomi efter 

rektalcanceropera

tion  

 

Metod och design: 

kvalitativ ansats med 

ett narrativt 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier: 

kvinnor som haft 

kolorektalcancer och 

fått kolostomi till 

följd. Arbetande. 

Ålder 60-65 år 

 

Exklusionskriterier: 

beskrivs inte 

 

Urval: 6 kvinnor 

kontaktades av en 

sekreterare på ett 

sjukhus genom 

ändamålsenligt urval  

 

Bortfall: beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 5 

kvinnor som var 

mellan 60-65 år i 

norra Sverige 

 

Datainsamlingsmeto

d: intervjuer med 

berättande 

tillvägagångssätt och 

användande av en 

intervjuguide  

 

Analysmetod: 

tematisk 

innehållsanalys 

Styrkor: 

välbeskrive

n 

analysmeto

d. 

Användand

e av citat.  

Svagheter: 

Exklusionsk

riterer ej 

beskrivet. 

Bortfall 

beskrivs 

inte. 

Forskarna 

resonerar 

inte kring 

den egna 

förförståelse

n.  

Det 

beskrevs 

hur 

deltagarnas 

liv blev 

mer 

begränsat 

på grund 

av stomin.  

Deltagande

t i sociala 

sammanha

ng 

påverkades 

på grund 

av en 

konstant 

oro för lukt 

eller 

läckage. 

Stomin var 

begränsand

e på 

sexlivet. 

Deltagarna 

beskrev att 

livet med 

stomi gav 

dem en 

chans att 

leva 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Danielsen, A. K., 

Soerensen, E. 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, And 

Continence Nursing: 

Official Publication of 

The Wound, Ostomy 

And Continence 

Nurses Society, 40(4), 

407–412. 

https://doi.org/10.1097

/WON.0b013e318298

7e0e 

 

Danmark 

Att utforska 

hur en 

permanent 

tarmstomi 

inverkar på 

det dagliga 

livet och få 

ytterligare 

kunskap 

om 

utbildnings

behov 

 

Metod och design: kvalitativ 

ansats med ett 

fenomenologiskt och 

hermeneutiskt perspektiv. 

 

Inklusionskriterier: beskrivs 

inte 

 

Exklusionskriterier: beskrivs 

inte 

 

Urval: ändamålsenligt. 

 

Bortfall: 5 personer  

 

Studiegrupp: 15 personer. 8 

kvinnor och 7 män. 6 stycken 

personer med ileostomi och 9 

personer med kolostomi. Ålder 

22-83 år. Deltagarna har haft 

stomi mellan 2-10 år 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervjuer 

 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys med induktivt 

perspektiv.  

 

 

Styrkor:  

Datainsaml

ing – och 

analys 

välbeskrive

n. 

Författarna 

resonerar 

kring den 

egna 

förförståels

en. 

 

Svagheter:  

Inklusions- 

och 

exklusionsk

riterier inte 

beskrivna. 

Urval inte 

välbeskrive

t. 

Redovisar 

inte varför 

deltagare 

föll bort.  

 

 

Deltagarna 

erfor 

svårigheter 

att avslöja 

för andra 

att de lever 

med en 

stomi. 

Stomin var 

begränsand

e på 

deltagandet 

i sociala 

aktiviteter. 

En känsla 

av kontroll 

över den 

nya 

situationen 

var något 

personerna 

tyckte var 

viktigt.   
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Honkala S, & Berterö 

C. (2009). Living with 

an ostomy: women’s 

long term 

experiences. Nordic 

Journal of Nursing 

Research & Clinical 

Studies / Vård i 

Norden, 29(2), 19–22. 

Retrieved from 

https://search.ebscohos

t.com/login.aspx?direc

t=true&db=rzh&AN=1

05395043&site=ehost-

live 

 

Sverige 

 

 

Att få ökad 

kunskap och 

förståelse för 

kvinnor som 

lever med en 

stomi och 

hur det 

påverkar det 

dagliga livet 

 

Metod och design: kvalitativ 

ansats med ett tolkande 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier:  

kvinnor äldre än 18 år, levt 

med en stomi mer än två år, 

färdigheter i det svenska 

språket samt att de ville 

medverka i intervjuer 

 

Exklusionskriterier: 

beskrivs inte 

 

Urval: personer kontaktades 

av en stomiterapeut genom 

ändamålsenligt urval 

 

Bortfall: 4 personer på grund 

av akut sjukdom eller 

förvärrat tillstånd av tidigare 

sjukdom. Patienter som drog 

tillbaka sitt samtycke 

 

Studiegrupp: 17 kvinnor 

mellan 33-80 år som haft 

stomi mellan 2-38 år 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med intervjuguide 

som hade öppna frågor 

 

Analysmetod: Texttolkning 

 

Styrkor: 

väl 

beskriven 

datainsamli

ng. 

Relevant 

och stort 

urval. 

Författarna 

har 

resonerat 

kring 

egenförförs

tåelse. 

Öppna 

frågor i 

intervjun 

 

Svagheter: 

Exklusions

kriterier 

beskrivs 

inte. Endast 

en person 

som gjorde 

urvalet 

 

 

Kroppsliga 

begränsnin

gar 

relaterade 

till stomi, 

som 

läckage och 

lukt, 

beskrevs. 

Även 

begränsnin

gar att 

kunna träna 

och vistas i 

sociala 

sammanhan

g beskrevs. 

Deltagarna 

beskrev att 

de i 

jämförelse 

med andra 

”friska” 

kvinnor 

kände att 

dem var 

mindre 

värda 

eftersom de 

såg 

annorlunda 

ut och hade 

annorlunda 

tarmtömnin

g. Vissa 

kvinnor 

kände sig 

nästan 

alltid 

osäkra och 

upplevde 

en sorts 

utmattning   
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Martins, L. M., 

Sonobe, H. M., 

Vieira, F. D. S., De 

Oliveira, M. S., 

Lenza, N. D. F. B., & 

Da Silva Teles, A. A. 

(2015). 

Rehabilitation of 

individuals with 

intestinal ostomy. 

British Journal of 

Nursing (Mark Allen 

Publishing), 24(22), 

S4. 

https://doi.org/10.12

968/bjon.2015.24.Su

p22.S4 

 

Brasilien 

 

 

Att tolka 

erfarenhet

er av 

rehabiliter

ing hos 

personer 

med en 

tarmstomi 

Metod och design: kvalitativ 

ansats med ett etnografisk 

tillvägagångssätt  

 

Inklusionskriterier: personer 

som erhöll en tarmstomi på 

grund av kronisk tarmsjukdom 

som kolorektal neoplasm, 

inflammatorisk tarmsjukdom, 

kolon aganglionosis eller 

trauma.  

Personer som inte var inlagda på 

sjukhus och haft stomi i 2 år 

eller mer 

 

Exklusionskriterier: beskrivs 

inte 

 

Urval: 15 personer 

 

Bortfall: beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 15 personer med 

en tarmstomi som hade vårdads 

på ett universitetssjukhus 

intervjuades i deras hem. Det 

var 8 kvinnor och 7 män. 

Deltagarna var hade en 

medelålder på 56,2 år 

 

Datainsamlingsmetod: 

intervjuer  

 

Analysmetod:  

tematisk innehållsanalys 

 

 

 

Styrkor: 

välbeskriven 

studiegrupp. 

Tydligt syfte. 

Välbeskrivet 

resultat 

Svagheter: 

datainsamlin

g otydligt 

beskriven. 

Beskriver 

inte 

eventuellt 

bortfall. 

Exklusionskr

iterier 

beskrivs inte. 

 

 

 

En kategori 

som 

utformades 

var: 

”reflektione

r om 

svårigheter 

i livet efter 

sjukdomen

” – här 

beskrivs 

deltagarnas 

känslor av 

rädsla och 

osäkerhet 

av att ha 

stomi. 

Stomin 

ledde till 

fysiska 

förändringa

r i kroppen 

samt 

förändringa

r i 

familjeliv 

och sociala 

sammanhan

g. 

”Förväntni

ngar på sig 

själv, livet 

och terapi” 

var den 

andra 

kategorien 

som 

utformades 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Neuman, H. B., 

Park, J., Fuzesi, 

S., & Temple, L. 

K. (2012). Rectal 

cancer patients’ 

quality of life 

with a temporary 

stoma: shifting 

perspectives. 

Diseases Of The 

Colon And 

Rectum, 55(11), 

1117–1124. 

https://doi.org/10.

1097/DCR.0b013

e3182686213 

 

USA 

 

Att kvalitativt 

utforska 

erfarenheter från 

personer med 

rektalcancer med 

tillfällig ileostomi 

för att bättre 

förstå de oeniga 

resultaten från 

tidigare 

kvantitativa 

livskvalitetstudier 

Metod och 

design: Mixad 

metod med ett 

longitudinell 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriteri

er: personer med 

stadie I till III 

rektalcancer som 

opererades för 

tillfällig stomi 

mellan december 

2006 och 

december 2008 

 

Exklusionskriter

ier: Beskrivs inte 

 

Urval: 60 

personer 

kontaktades 

genom 

ändamålsenligt 

urval 

 

Bortfall:  

beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 26 

personer (12 

kvinnor & 14 

män). 

Medelåldern var 

54 år 

 

Datainsamlings

metod: 

frågeenkäter och 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide 

 

Analysmetod: 

grounded theory 

  

Styrkor: Uppnår 

datamättnad. 

Välbeskriven 

datainsamling 

och analysmetod. 

Välbeskrivet 

resultat 

 

Svagheter: 

hanterar ej 

förförståelse i 

relation till 

datainsamling 

eller analys. 

Beskriver inte 

bortfall eller 

exklusionskriterie

r 

 

 

Personer fann 

begränsningar i 

träning och 

sociala 

aktiviteter. 

Personer beskrev 

sömnsvårigheter 

relaterat till 

stomin. Vissa 

personer erfar att 

stomin påverkade 

kroppsbild och 

sexualitet. 

Personer 

anpassade sina 

kläder efter 

stomin. Personer 

erfar problematik 

med läckage och 

hudirritation 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sinclair LG. Young 

adults with permanent 

ileostomies: 

experiences during the 

first 4 years after 

surgery. Journal of 

Wound, Ostomy, And 

Continence Nursing: 

Official Publication of 

The Wound, Ostomy 

And Continence 

Nurses Society. 

2009;36(3):306-316. 

doi:10.1097/WON.0b0

13e3181a1a1c5. 

 

Kanada 

Unga 

vuxnas 

erfarenheter 

av en 

permanent 

ileostomi 

under de 

första 4 

åren 

Metod och design: Kvalitativ 

ansats med ett narrativt 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier: levt med 

permanent ileostomi i mindre 

än 4 år, kunnighet i det 

engelska språket. Medicinskt 

och emotionellt stabil. Unga 

vuxna 20-40 år  

 

 

Exklusionskriterier: beskrivs 

inte. 

 

Urval: ändamålsenligt  

 

Bortfall: beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 7 personer, 4 

kvinnor och 3 män i åldrarna 

24-40 år. Sjukdomsbakgrund 

som ledde till skapandet av 

ileostomi innefattade Crohns 

sjukdom, ulcerös kolit och 

kronisk förstoppning. 

Personerna hade haft stomi 

från 10 veckor till 3,5 år 

 

Datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer samt 

observation av deltagarnas 

kroppsspråk 

 

Analysmetod: beskrivs inte 

 

Styrkor: 

väl 

beskriven 

datainsamli

ng. Tydligt 

syfte 

 

 

Svagheter: 

Bortfall, 

exklusionsk

riterier och 

analysmeto

d beskrivs 

inte 

 

Begränsnin

gar 

gällande 

ileostomin 

beskrevs. 

Stomin 

påverkade 

kroppsbilde

n 

påverkades 

och 

deltagarna 

uttryckte att 

de kände 

sig fula och 

äckliga på 

grund av 

stomin. 

Relation 

med partner 

avslutades 

för vissa till 

följd av 

stomibildan

det. Vissa 

upplevde 

förlorad 

energi på 

grund av 

sjukdomen 

och innan 

operationen

, men att 

motivation 

att leva 

återkom 

efter 

skapandet 

av stomin 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  
Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Smith, J. A., Spiers, J., 

Simpson, P., & Nicholls, A. 

R. (2017). The 

psychological challenges of 

living with an ileostomy: 

An interpretative 

phenomenological analysis. 

Health Psychology: Official 

Journal of The Division of 

Health Psychology, 

American Psychological 

Association, 36(2), 143–

151. 

https://doi.org/10.1037/hea

0000427 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Att 

undersöka 

erfarenheter 

av att leva 

med en 

ileostomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metod och design: 

Kvalitativ ansats med ett  

hermeneutiskt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier: 

beskrivs inte 

 

Exklusionskriterier: 

beskrivs inte 

 

Urval: 21 personer 

inkluderades genom icke-

slumpmässigt stratifierat 

urval 

 

Bortfall: beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 21 personer 

med en ileostomi 

intervjuades varav elva var 

kvinnor och tio var män (39-

52 år) 

 

Datainsamlingsmetod: 

intervjuer 

  

Analysmetod: tolkande 

fenomenologisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Styrkor: 

välbeskriven 

datainsamling 

och 

analysmetod. 

Logiskt, 

begripligt och 

välbeskrivet 

resultat 

 

Svagheter: 

hanterar inte 

förförståelse i 

relation till 

datainsamling 

eller analys. 

Bortfall, 

inklusions- 

och 

exklusionskri

terier 

beskrivs inte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultat: 

resulterade i två 

kategorier med 

underkategorier. 

Kategori 1: den 

intrapersonella 

påverkan av en 

ileostomi. 

Kategori 2: 

påverkan av 

ileostomi på 

relationer med 

andra: 

avslöjande, 

intima relationer, 

vänskapsrelation

er & 

familjerelationer 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Thorpe, G., Arthur, 

A., & McArthur, 

M. (2016). 

Adjusting to bodily 

change following 

stoma formation: a 

phenomenological 

study. Disability & 

Rehabilitation, 

38(18), 1791–1802. 

https://doi.org/10.3

109/09638288.201

5.1107768 

 

England 

 

Att 

utforska 

erfarenhet

erna av att 

leva med 

en ny 

stomi 

Metod och design: kvalitativ ansats 

med ett longitudinellt 

fenomenologiskt tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier: endast personer 

med en tarmstomi. Personer med 

icke-avancerad kolorektalcancer, 

Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit eller 

divertikulär sjukdom som kräver 

skapande av stomi.  

Personer som förväntas ha stomi i 

mer än nio månader. Personer över 

18 år vid tiden för stomi. Personer 

som kan kommunicera på engelska. 

Personer som är villiga att dela med 

sig av personliga erfarenheter och har 

haft stomi i mindre än två månader 

 

Exklusionskriterier: personer med 

avancerad kolorektalcancer och 

personer som tidigare haft stomi 

 

Urval: tolv personer kontaktades 

genom ändamålsenligt urval 

 

Bortfall: två personer fick sin stomi 

nedlagd innan nio månader sedan 

operationen och exkluderades därför. 

En person utförde inte sin sista 

intervju, vilket resulterade i ett 

bortfall på tre personer 

 

Studiegrupp: nio personer (fyra 

män, fem kvinnor) mellan 30,års 

åldern och 70 års åldern. Fem 

stycken hade permanent stomi och 

fyra hade temporär stomi 

 

Datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer med öppna 

frågor 

 

Analysmetod: beskrivs inte 

Styrkor: 

välbeskriv

et 

urvalsförfa

rande. 

Välbeskriv

en 

datainsaml

ing. 

Hanterar 

förförståel

se i 

relation till 

datainsaml

ing 

 

Svagheter

: beskrivs 

inte om 

datamättna

d uppnås. 

Analysmet

od 

beskrivs 

inte 

 

 

Personer 

erfar 

kroppsliga 

utseendefö

rändringar. 

Personer 

erfar störd 

kroppslig 

funktion. 

Ändrad 

kroppskän

sla 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod  
Värderin

g  
Resultat  

Thorpe, G., & 

McArthur, M. (2017). 

Social adaptation 

following intestinal 

stoma formation in 

people living at home: a 

longitudinal 

phenomenological 

study. Disability And 

Rehabilitation, 39(22), 

2286–2293. 

https://doi.org/10.1080/0

9638288.2016.1226396  

 

Storbritannien  

Att 

förstå 

erfarenh

eten av 

att leva 

med en 

ny stomi 

 

Metod och design: kvalitativ 

ansats med ett longitudinellt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserats enligt Dukes 

A-C1 för kolorektal cancer, 

divertikulär sjukdom, ulcerös 

kolit eller Crohn’s sjukdom 

och fått en tarmstomi till följd. 

Förväntades att ha stomi i mer 

än 9 månader. Personer över 

18 år, språkliga färdigheter för 

engelska och gått mindre än 2 

månader sedan 

stomioperationen 

 

Exklusionskriterier: Personer 

som var diagnostiserade för 

avancerad cancer (Dukes 

C2/D). 

 

Urval: 12 stycken personer 

genom ett ändamålsenligt 

urval. 

 

Bortfall: beskrivs inte 

 

Studiegrupp: 6 kvinnor och 6 

män som hade varierande 

sjukdomar och historia. Alla 

deltagare hade genomgått 

operation vid ett sjukhus i 

Storbritannien 

 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade individuella 

intervjuer med öppna frågor 

  

Analysmetod: beskrivs inte 

 

 

Styrkor: 

Välbeskri

ven 

datainsam

ling. 

Deltagare 

intervjuad

es vid tre 

olika 

tillfällen. 

Forskarna 

beaktar   

förförståe

lse. I 

analyspro

cessen 

användes 

trianguler

ing 

Svaghete

r: 

Framkom

mer inte 

om 

datamättn

ad 

uppnås. 

Hanterar 

inte sin 

egen 

förförståe

lse i 

relation 

till 

analysen. 

Analysme

tod 

beskrivs 

inte 

 

Tre Kategorier 

utformades: 1. 

”Deltagandet i 

det sociala 

sammanhanget

” 2. 

”Interpersonell

a relationer- 

förändringar 

och 

utmaningar” 

och 3. ”Sätta 

upp mål och 

nå dem”. 

Personerna 

erfor att de 

isolerade sig i 

början av 

rädsla för 

komplikationer 

med stomin. I 

intima 

relationer där 

partnern 

visade stöd 

resulterade 

ofta i större 

acceptans hos 

personen med 

stomi. Med 

tiden och ökad 

kännedom och 

kontroll visade 

det sig att 

personerna 

hade lättare att 

acceptera sin 

nya kroppsbild 

 



 

 

Bilaga 3. SBU’s mall för granskning av kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser 

 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

 

 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


