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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Ett stort antal individer lever med tarmstomi. Tarmstomi försätter individen i ett 

tillstånd som kräver vissa anpassningar. Den psykosociala hälsan påverkas i många fall och 

livskvaliteten blir ofta sänkt av en tarmstomi.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva individers erfarenheter av att leva med stomi.  

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Datainsamlingen skedde genom en 

systematisk sökning i databaser. Endast kvalitativa artiklar blev inkluderade. Analysarbetet 

skedde enligt integrerad analys.  

 

Resultat: Resultatet presenteras under tre teman samt åtta underteman. Postoperativa 

erfarenheter med underteman; “Postoperativa erfarenheter av stomikonstruktionen” samt 

“Postoperativa erfarenheter av vården”. Relationer med underteman; “Samhället”, “Vänner 

och bekanta”, “Familjen” samt “Sexualitet”. Identitet med underteman; “Självbild” samt 

“Att anpassa sig”.  

 

Slutsats: Att få en stomi är en livsförändrande omständighet som påverkar individen. Med 

en kunnig och erfaren sjuksköterska som stöd ökar känslan av hanterbarhet för människor 

med stomi. Genom att belysa individers erfarenhet av att leva med stomin finns 

förhoppningen att vårdkvalitén ska öka för att optimera stödet. 

 

Nyckelord: Colostomy, Ileostomy, Living with, Patient.  
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INLEDNING 
Det finns tre olika typer av stomi; urostomi, ileostomi och kolostomi. I Europa lever ungefär 

700 000 individer med stomi (Villa, 2019), varav 43 000 av dessa individer finns i Sverige 

(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2017). Det har sedan år 2006 har det skett en 

ökning på ungefär 16% med individer som lever med stomi (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket, 2017). Det inkluderar både tarmstomi och urostomi, men när ordet 

stomi omnämns i den här litteraturstudien syftar det på de typer av stomi som innebär 

tarmstomi. En tarmstomi leder till en livssituation som kan kräva anpassningar. Många 

individer som lever med stomi har rapporterat om flera livsförändringar. För att för att skapa 

förutsättningar för de individer som lever med stomi att erhålla en god vård kan det vara 

betydelsefullt att belysa ämnet samt bilda en förståelse för hur det är att leva med stomi.  

 
BAKGRUND 

 
1.1 Vad är stomi?  
Ordet stomi härstammar från grekiskans stoma vilket betyder mun eller öppning. En 

kolostomi är en öppning där kirurgen lagt fram tjocktarmen på buken, medan en ileostomi är 

en öppning där kirurgen lagt fram tunntarmen på buken. Genom buköppningen ska 

avföringen elimineras från tarmen, när individen på grund av sjukdom eller skada inte kan 

eliminera avföring på sedvanligt sätt (Persson, 2008). Stomin kan inte skicka signaler för en 

kontrollerad tarmtömning, (Persson, 2008). Därför krävs ett stomibandage som dels skyddar 

stomin och dels fångar upp avföringen (Aparecida Sarvia de Aguiar et al., 2019).  

 

Tumörer i tarmen och inflammatoriska tarmsjukdomar är de två vanligaste orsakerna till att 

en stomi behöver konstrueras (Jayarajah, U., Samarasekara, A. M. P., & Samarasekera, D. N., 

2016). Ileostomi är den vanligaste typen av tillfällig stomi. Kolostomier formas främst vid 

permanenta stomier, då dessa är enklare för patienten att handha (Rippon, M., Perrin, A., 

Darwood, R., & Ousey, K., 2017).  

 

1.2 Stomins historia  
De första försöken till att operera kolostomi på patienter skedde under tidigt 1700-tal. Vid 

mitten av 1800-talet utvecklades anestesin, vilket ökade möjligheterna för att operera 

kolostomier. Operationstekniken utvecklades markant under 1800-talet, men det var inte 

förrän slutet av första världskriget som stomier blev en världsspridd operationsteknik (Rippon 

et al., 2017). De första lyckade operationerna av ileostomi skedde på 1950-talet, och hade 

innan dess inneburit stora problem med svårt sjuka patienter (Berndtsson, 2008). På 1950-

talet fanns inga sjuksköterskor med specialisering inriktad på stomier, och stomiförbanden var 

i princip obefintliga. Det första självhäftande stomiförbandet konstruerades år 1957 av en 

dansk sjuksköterska. Därefter utvecklades stomiterapin, som hade sin grund i USA 

(Berndtsson, 2008). I och med stomiterapins utveckling utvecklades professionen 

stomiterapeut, vilket är en sjuksköterska som är inriktad på stomier och stomivård (Schreiber, 

2016).  

 

1.3 Komplikationer 
En frisk stomi ska vara röd i färgen, rund, och bukta ut tillräckligt mycket så att avföringen 

kan rinna ner i påsen. För att utfallet efter en stomikonstruktion ska bli på det sättet är de 

preoperativa förberedelserna mycket viktiga. Stomin bör vara noggrant utmarkerad innan 



   2 

operationen och patienten bör få en tät uppföljning av stomiterapeut, för att upptäcka och 

förhindra eventuella komplikationer (Persson, 2008).  

 

De vanligaste komplikationer som har blivit rapporterade är hudskador, parastomalt bråck, 

prolaps och förträngning. Dessa komplikationer bidrar till att de individer som lever med 

stomi kan uppleva en försämrad livskvalitet (Jayrajah et al., 2016). Postoperativa 

komplikationer efter en stomikonstruktion kan generellt delas upp i tidiga och sena 

komplikationer. Tidiga komplikationer är bland annat felaktig placering, hudbesvär, läckage 

och nekros. Sena komplikationer är bland annat parastomalt bråck, förträngning och prolaps 

(van Dijk et al., 2015). En stomikonstruktion kan leda till en psykosocial påverkan som 

ångest, depression, känsla av förnedring och förlorad kroppskontroll som exempel (Tao, 

Songwathana, Isaramalani & Wang, 2014).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan ansvarar för fyra huvudområden inom vården: att främja hälsa, lindra lidande, 

återställa hälsa samt förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ansvarar även för att patienter förses 

med korrekt och förståndig information som är anpassad utifrån patientens behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Sjuksköterskan har det huvudsakliga ansvaret för stomin och dess vård. I ansvaret innebär det 

att lära patienten utföra egenvård för sin stomi. I de fall en stomiterapeut finns tillgänglig bör 

den kontaktas. En stomiterapeut har goda kunskaper om stomier och stomivård, och kan 

påverka patientens uppfattning om sin stomi till det positiva. Det påverkar i sin tur patientens 

förmåga att anpassa sig till sin stomi samt lära sig hantera den (Schreiber, 2016).  

 

1.5 Egenvård 
Egenvård handlar om att skapa förutsättningar till en upplevd god hälsa trots sjukdom, ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Det kan även definieras som de åtgärder en individ vidtar för att 

uppfylla sina behov i relation till sin sjukdom (Kneck, 2018). Det går att se egenvård som 

sjukvårdens “förlängda arm”. (Insulander & Björvell, 2018). Att en individ får en stomi kan 

kräva att möjlighet finns till att utöva egenvård. De faktorer som kan påverka patientens 

förmåga till egenvård är erfarenheter och kunskaper, motivation, kulturell och religiös tro, 

självsäkerhet samt tillgång till vård och stöttning från sitt sociala umgänge (Villa, 2019).  

 

Sjuksköterskan har som uppgift att stödja patienten i sitt utförande av egenvård. 

Sjuksköterskan förväntas ha kunskap om hur patientens sjukdom påverkar patientens 

livssituation, och är därför ämnad till att coacha patienten i egenvård (van Hooft, S. M., Been, 

D. J. M. J., Ista, E., van Staa, A., & Boeije, H. R., 2016). Genom att reflektera tillsammans 

med patienten, samt bemöta med professionell kompetens, formar sjuksköterskan och 

patienten ett delat vårdansvar (Klang Söderkvist, 2018). I en grupp av kroniskt sjuka patienter 

kunde man se ett samband mellan låg egenvårdsförmåga och en låg känsla av sammanhang 

(Langius-Eklöf, & Sundberg, 2018). 

 

1.6 Känsla av sammanhang   
Ett salutogent förhållningssätt kännetecknas av att se hälsan som en resurs. Istället för att 

patogenes och salutogenes ses som motsatser till varandra ses de som komplement. Känsla av 

sammanhang (KASAM) är ett centralt begrepp inom den salutogena modellen. KASAM 

beskrivs som människans uppfattning om hur livet ter sig begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Begriplighet beskriver den kognitiva uppfattningen, hanterbarhet står för hur 
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individen anser sig ha resurser för att klara eller inte klara av påfrestande situationer i livet, 

och meningsfullhet innebär att det finns en motivation och en känslomässig innebörd 

(Langius-Eklöf & Sundberg, 2018).  

 

En hög KASAM-nivå innebär att en individ har lättare för att hantera stressfulla påfrestningar 

i livet. Det som utgör grunden för KASAM-nivån är barndomen och människans sociala, 

kulturella och historiska sammanhang. KASAM-nivån kan utvecklas fram till ungefär 30 års 

ålder och är därefter stabil. Nivån kan sjunka tillfälligt, som vid besked om en allvarlig 

sjukdom. (Langius-Eklöf & Sundberg, 2018). En hög KASAM-nivå kan antagas medföra ett 

större antal friskfaktorer som stödjer patienten till egenvård. För sjuksköterskan kan KASAM 

vara ett sätt att förstå patientens förmåga till att hantera ett sjukdomstillstånd eller en 

livsförändring (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 
1.7 Problemformulering  
Att leva med stomi kan vara en stor livsförändring, vilket i sin tur kan påverka individens 

KASAM tillfälligt eller permanent beroende på hur begriplig, hanterbar och meningsfull 

situationen upplevs. Stomin följer med individen i alla sammanhang, vilket kan kräva att 

individen lär sig utföra egenvård av stomin. För att möjligheten till att utföra en god 

omvårdnad ska finnas kan det krävas en ökad förståelse hos sjuksköterskan för individernas 

erfarenheter av att leva med stomi.  

 
SYFTE 
Syftet var att beskriva individers erfarenheter av att leva med stomi.  

 
METOD 
 

3.1 Design  
Studien är en litteraturstudie i deskriptiv design med systematisk sökning i databaser. Genom 

att söka efter relevanta artiklar, kritiskt granska resultatet och sammanställa tidigare forskning 

besvaras det formulerade syftet (Kristensson, 2014).  

 

3.2 Datainsamling  
De databaser som användes för litteratursökningen var MEDLINE samt Cinahl PLUS With 

Full Text. Sökord valdes utifrån syftets meningsbärande ord. De svenska orden “stomi”, 

“ileostomi” samt “kolostomi” översattes via svenska MeSH. De svenska orden “erfarenheter” 

samt “patient” formade sökorden “experience”, “living with” samt “patient” och användes 

som fritextsökningar. I tabell 1 ses hur sökorden är uppdelade i olika sökblock. Inom varje 

sökblock användes booleska operatorn OR, medan booleska operatorn AND användes mellan 

varje sökblock. Sökord markerade med “(MH)” indikerar på att orden sökts fram genom 

Cinahl Headings eller MESH.  

 

Begränsningar vid varje sökning var årtalen 2009-2019, enbart artiklar med engelsk text samt 

begränsningen peer reviewed.  
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Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl PLUS With Full Text Ileostomy (MH) 

Colostomy (MH)  

Ostomy (MH) 

Experience 

Living with  

Patient  

MEDLINE  Colostomy (MH) 

Ileostomy (MH) 

Ostomy (MH) 

Experience  

Living with  

Patient  

Tabell 1: Redovisning av de olika sökorden som användes i sökningen.  

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier  
Enbart artiklar med patienter över 18 år valdes att inkluderas i studiens resultat.  

 

3.4 Urval och granskning  

Två databaser användes vid datainsamlingen. De databaser som valdes var Cinahl samt 

Medline. I båda databaser användes två sökningar. 

 

Första sökningen var MH “Ileostomy” OR MH “Colostomy” OR MH “Ostomy” AND 

“patient” AND “experience” vilket gav 209 träffar på Cinahl, samt 109 träffar på Medline. 

Andra sökningen var MH “Colostomy” OR MH “Ileostomy” OR MH “Ostomy” AND 

“patient” AND “living with” vilket gav 102 träffar på Cinahl, samt 103 träffar på Medline. Se 

bilaga 1 för sökmatris.  

 

Urvalet skedde i fyra steg. I första urvalet lästes alla titlar av båda författarna, de titlar som 

inte upplevdes relevanta i förhållande i syftet exkluderades. Därefter läste båda författarna 

igenom abstracts på de titlar som hade valts ut i första urvalet, de abstract som kändes 

irrelevanta exkluderades. I Medline lästes 28 abstracts och i Cinahl lästes 24 abstracts. I tredje 

urvalet läste båda författarna igenom artiklarna i sin helhet, för att slutligen granska artiklarna. 

I Medline lästes 10 artiklar i fulltext, varav 5 gick vidare till granskning. I Cinahl lästes 16 

artiklar i fulltext, varav 5 gick vidare till granskning. 10 artiklar granskades, och samtliga 

artiklar valdes att inkluderas i resultatet. 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Titlar Abstracts Fulltext Granskning 

Tabell 2: Urvalsprocessen. 

 

Under granskningsprocessen granskades artiklarna av båda författarna med Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser hämtad 

från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). En av artiklarna var av 

mixad metod. Den kvalitativa delen av studien granskades med Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser och den kvantitativa delen av 

studien granskades med Bedömning av Tvärsnittsstudier (Kristensson, 2014). Se bilaga 2 för 

artikelmatris. 
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3.5 Analys  
Analysarbetet skedde enligt integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) innebär integrerad 

analys en möjlighet till att presentera artiklarna i resultatet på ett överskådligt sätt. Genom att 

läsa igenom alla inkluderade artiklar var det möjligt att finna likheter och skillnader. När 

författarna kunde identifiera likheter och skillnader samt hur artiklarna kunde relateras till 

varandra formades underteman samt teman. Efter att underteman bildats sammanställdes de i 

huvudteman med syfte att strukturerat sammanställa resultatet.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden   
Det är av stor vikt att forskning sker enligt de etiska principer som finns för att inga personer 

som deltar i en studie ska komma till skada eller utnyttjas. Vid en litteraturstudie är det inte 

nödvändigt att göra en ansökan till etiknämnden om tillstånd för att göra studien, men det är 

viktigt att endast inkludera etiskt godkända artiklar. Det är på grund av att inte riskera att 

inkludera någon artikel där människor riskerar att komma till skada under studiens gång 

(Kristensson, 2014). Samtliga artiklar som har granskats för att ligga till grund för resultatet 

har beskrivit och gjort etiska överväganden. Endast artiklar med informerat samtycke samt 

etiska tillstånd har blivit inkluderade.  

 

När ett fenomen ska undersökas anses det att forskningen ska präglas av objektivitet och 

undersökas fritt från forskarens egen tolkning. Anledningen är att öka trovärdigheten i arbetet 

(Kristensson, 2014). Författarna till det här arbetet har ingen tidigare erfarenhet av stomier, 

och kan anses ha liknande förförståelse till ämnet. Vid analysering av inkluderade artiklar har 

författarna i största möjliga mån bortsett från sina egna föreställningar kring ämnet och 

formulerat resultatet utan egna tolkningar.  

 

RESULTAT 
Efter att urvalet av artiklar var färdigt och samtliga artiklar granskade och analyserade kunde 

författarna dela in resultatet i teman och i underteman som fick avgöra de olika rubrikerna. 

Dessa olika teman presenteras översiktligt i tabell 2.  

 

TEMA UNDERTEMAN 

Postoperativa erfarenheter  • Postoperativa erfarenheter av 

stomikonstruktionen  

• Postoperativa erfarenheter av vården   

Relationer • Samhället 

• Vänner och bekanta 

• Familjen  

• Sexualitet 

Identitet • Självbild  

• Att anpassa sig 

Tabell 3: Presentation av de teman och underteman författarna kunde identifiera från de 

studier som inkluderas i resultatet.  
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4.1 Postoperativa erfarenheter    
 

4.1.1 Postoperativa erfarenheter av stomikonstruktionen   

De första dagarna efter stomikonstruktionen fanns det känslor över att inte ha förmåga att 

kunna hantera stomin, eftersom att individerna fortfarande återhämtade sig psykiskt och 

fysiskt efter operationen. Det fanns en oro över hur situationen skulle kunna hanteras när de 

blev utskrivna. Övergången mellan att få omvårdnad och lära sig egenvården av sin stomi var 

olika, då vissa kände att de endast behövde en genomgång i förbandsbyte och stomimaterial, 

medan andra kände att de fick för lite stöttning och blev lämnad med en känsla av att “hur ska 

jag klara det här själv?”. Vissa kände sig säkra vid utskrivningen, men fick en känsla av att 

vara överväldigad över situationen vid hemkomsten (Thorpe, G., Arthur, A., & McArthur, M., 

2016).   

 

Under den första tiden med stomi var risken större att drabbas av läckage, vilket medförde att 

första tiden var extra sårbar (Ramirez et al., 2014; Sarabi, N., Navipour, H., & Mohammadi, 

E., 2017a). Den första tiden med stomi blev det vanligt med social isolering och en känsla av 

att vara annorlunda. När individerna hittat ett stomiförband som passade och inte riskerade 

läckage fanns en vilja att återgå till sina vanliga liv igen. Vissa införskaffade nya kläder i 

syfte att dölja stomin (Sarabi et al., 2017a).  

 

4.1.2 Postoperativa erfarenheter av vården   

En känsla av att vara avhumaniserad och inte känna respekt av vårdpersonalen hörde till 

negativa erfarenheter av vården. Det resulterade i att inte våga ställa de frågor som fanns om 

den nya situationen, vilket ledde till osäkerhet, låg självkänsla och en negativ påverkan på 

förmågan till att utföra egenvård (Spiers, J., Smith, J. A., Simpson, P., & Nicholls, A. R., 

2016).  

  

Positiva erfarenheter relaterade till att leva med stomi var starkt förknippade med att ha en 

kunnig och engagerad sjuksköterska tillgänglig under den första tiden efter operationen (Sun 

et al., 2014). Det gjorde situationen hanterbar för de individer som nyligen opererat stomi. Att 

ha en yrkeskunnig och erfaren sjuksköterska som stöd hade en stor positiv påverkan på 

individerna i sin anpassningsprocess och bidrog till ett välmående (Sun et al, 2014; Spiers et 

al., 2016). 

 

Att få möjligheter att dela sina erfarenheter av att leva med stomi med andra i liknande 

situation var betydelsefullt. Genom sjukhuset fick individerna i studien delta i gemensamma 

undervisningsgrupper ihop med andra individer som nyligen opererat stomi. Att få möta en 

grupp med individer i liknande situation värderades högt hos individerna som deltog (Bonill 

de las Nieves et al., 2014).   

 

4.2 Relationer 
 

4.2.1 Samhället 

Ångest och rädsla var känslor som förknippades med att avslöja stomin för andra i samhället. 

Det resulterade i isolering i hemmet, och att enbart ta sig ut i samhället när behov fanns, som 

vid sjukhusbesök. Att stomin avslöjades av misstag, exempelvis av odörer, gaser eller 

läckage, var kopplat till skam, traumatisering och förnedring (Honkala & Berterö, 2009; 

Ramirez et al., 2014; Sarabi et al., 2017a; Smith, J. A., Spiers, J., Simpson, P., & Nicholls, A. 

R. 2017).  
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Irrigation är en metod som innebär att tarmen sköljs igenom, vilket utlöser tarmens 

tömningsreflex och skapar en tarmtömning. Metoden fungerar enbart för de som har en 

kolostomi (Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008). Efter att individerna funnit ett bra 

förband, samt en omläggningsteknik som fungerade väl kände de en trygghet i att återgå till 

att vara en del av samhället. Att utföra irrigation och bära med sig extramaterial samt ombyte 

ifall något skulle inträffa bidrog även till trygghet. (Ramirez et al., 2014; Sarabi et al., 2017a; 

Bonill de las Nieves et al., 2014). Irrigation gav individerna en möjlighet till att känna sig som 

alla andra och fortsätta med sina dagliga liv de hade innan stomioperationen (Ramirez et al., 

2014; Sarabi et al., 2017a; Bonill de las Nieves et al., 2014). Irrigation gav en trygghet i att ha 

en ökad kontroll över sin tarmtömning, då det inte alltid kändes lämpligt att få en 

tarmtömning under sociala sammanhang. Genom att ha större kontroll över sin tarmtömning 

ökade känslan av att vara normal, samt det egna upplevda människovärdet (Ramirez et al., 

2014). 

 

4.2.2 Vänner och bekanta 

Stomin blev ofta det huvudsakliga samtalsämnet med det sociala nätverket. Att ständigt 

behöva besvara frågor om sin stomi och hur livet påverkas blev tröttsamt, då det fanns en 

frustration i att behöva återberätta samt återuppleva känslorna dagligen. Att vänner och 

bekanta gav ett stort fokus på stomin medförde en upplevd känsla av att få sin egna identitet 

försummad (Smith et al., 2017). Vissa avslöjade inte sin stomi för det sociala nätverket, om 

det inte var nödvändigt. Det fanns en stark känsla av stigma, vilket medförde att de isolerade 

sig från sina vänner och undvek sociala sammanhang som fester och resor (Sarabi et al., 

2017a).  

 

Att drabbas av allvarlig sjukdom resulterade vanligen i sjukskrivning från arbetet. 

Operationen av stomi medförde i många fall att möjligheten att arbeta igen återuppstod, men 

rädslan för att utsättas för en förnedrande situation gjorde att lusten till arbete minskade 

(Honkala & Berterö, 2009; Smith et al., 2017). Det fanns en känsla av att inte längre tillhöra 

sammanhanget på arbetsplatsen, vilket gav en tveksamhet till att återgå till arbetet (Smith et 

al., 2017). För att undvika att att få tarmtömning under arbetstid utförde vissa irrigation varje 

morgon. De som inte kunde utföra irrigation fann andra tekniker, exempelvis ändrade de sina 

matvanor (Ramirez et al., 2014). 

 

4.2.3 Familjen  

Kultur samt relation till sin familj hade stor påverkan på hur relationen till familjen blev efter 

stomikonstruktionen. Att få en stomi medförde att individens beroende till familjen ökade, då 

familjen hade möjligheten att erbjuda både psykologiskt samt fysisk stöttning. Att inte få den 

stöttning som behövdes från familjen hade en negativ inverkan, då det visade på brister inom 

familjerelationerna samt medförde till en känsla av att vara en börda för familjen (Martins et 

al., 2015; Sarabi et al., 2017a). I och med det ökade beroendet till familjen blev egenvärdet 

påverkat hos den som bar stomi. För att minska beroendet till familjen gjordes ansträngningar, 

som att skaffa dagliga sysslor eller återgå till sina gamla jobb. Vissa familjer fann en balans 

och anpassade sig till att ha en familjemedlem med stomi. För individerna innebar det en 

känsla av att ha funnit stabilitet i livet, men trots att situationen var god för stunden fanns oro 

kring framtiden, och hur det skulle bli ifall den med stomi inte längre hade kraft till att 

egenvårda sin stomi (Sarabi et al., 2017a).  
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Att leva med stomi medförde en stor risk för att samlivet med sin partner förändrades. Flera 

gifta par började sova i separata sovrum efter operationen av stomi. Anledningen till 

livsförändringen var risk för läckage samt odörer, samt ett upplevt missnöje från partnerns 

håll som inte ville se stomin (Sarabi et al., 2017a; Sarabi, Navipour & Mohammadi, 2017b; 

Smith et al., 2017). Att tillsammans lösa de relationsproblem som uppstod vid en 

stomikonstruktion var vanligare hos gifta par med hög ålder och i långvariga relationer. Hos 

vissa ledde stomikonstruktionen till skilsmässor, medan par med mer stabilitet i livet enklare 

kunde bevara relationen, trots hinder och svårigheter (Sarabi et al., 2017a; Sarabi et al., 

2017b). 

 

4.2.4 Sexualitet  

Att stomin inte skulle accepteras av en potentiell partner var ett stort bekymmer. En känsla av 

att inte vilja utsätta sin partner för risken att leva med någon med stomi fanns, då den egna 

stomin ansågs vara ett oattraktivt attribut (Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017; Sarabi et 

al., 2017a). Kvinnor berättade att de kände sig oattraktiva och mindre kvinnliga med en påse 

på magen (Thorpe et al., 2016). En tacksamhet att ha befunnit sig i ett stabilt förhållande 

innan stomikonstruktionen fanns hos gifta. Att påbörja en ny relation med sin förändrade 

kropp kändes inte aktuellt. Framförallt gifta medelålderskvinnor upplevde en tacksamhet över 

att stomin ej var aktuell i ungdomen. Tanken på att behöva blotta sig som en ung kvinna med 

stomi gav ångest (Ramirez et al., 2014). Hos de unga kvinnor med tillfällig stomi blev det 

vanligt att vänta med giftermål till dess att stomin blev nedlagd igen (Sarabi et al., 2017a).  

 

Det fanns en rädsla över att bli avvisad av kommande partners. Farhågorna över vilka 

reaktioner risken var att mötas av vid avslöjandet gjorde att vissa undvek nya relationer. 

Genom att undvika nya relationer minskade singlarnas sexuella aktivitet (Ramirez et al., 

2014; Smith et al., 2017). När en förstående respons gavs av en partner så hade det en stark 

positiv påverkan, då det motbevisade farhågorna som erfarits under relationens första fas 

(Smith et al., 2017). 

 

Män som opererar stomi riskerar att drabbas av erektil dysfunktion. Männen som drabbades 

av erektil dysfunktion beskrev att situationen de försatts i var förkrossande. Trots att läkare 

har möjligheten att erbjuda läkemedel mot erektil dysfunktion så upplevde männen ett 

missnöje med att inte fungera som innan (Martins et al., 2015; Sarabi et al., 2017a; Sarabi et 

al., 2017b). Det fanns en känsla hos männen att inte längre känna sig som de starka männen 

de var innan stomioperationen, och att den erektila dysfunktionen till följd av stomin försatte 

dem i en svag position (Sarabi et al., 2017a).  

 

4.3 Identitet  
 

4.3.1 Självbild 

Stomin innebar en kroppslig förändring som för individen själv var lika märkbar oavsett om 

individen var påklädd eller inte. Individerna med stomi beskrev till en början en skräck över 

sin stomi samt en känsla av att den var oattraktiv. Andra individer beskrev att de tyckte det 

var en stor psykisk påfrestning att byta stomiförband till en början. Vissa tyckte att resten av 

magen och området runt om stomin förändrades efter stomikonstruktionen, men att de relativt 

snabbt efter operationen började vänja sig vid det nya utseendet. Det fanns även en svårighet 

att acceptera utseendet på förbanden till en början, men individerna beskrev att de blev vana 

vid det tillslut och att det blev en del av deras identitet (Thorpe et al., 2016).  
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Självbilden blev påverkad då synen på sitt egna människovärde förändrades till det negativa 

(Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017). Det fanns en stark 

upplevelse att den fysiska förändringen ledde till en förändrad kroppsbild, samt en känsla av 

att inte längre vara hel. Att ha en tarmöppning på buken var något obekant som individerna 

var tvungna att anpassa sig till (Martins et al., 2015; Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017).  

 

Att spendera lång tid på sjukhuset blev en del av identiteten. Att få en stomi för att öka hälsan 

och förväntas klara sig i hemmet gav obehag. Att avsluta sin sjuka period och försöka finna 

sin identitet som en frisk människa kändes svårt då sjukdomen fortfarande kändes som en del 

av ens identitet (Smith et al., 2017).  

 

4.3.2 Att anpassa sig  

Så småningom efter individerna vant sig psykiskt vid att leva med stomi så återkom även en 

känsla av normalitet (Martins et al., 2015). Den normaliseringsprocess som uppdagades i 

dessa fall ledde till en känsla av stabilitet i vardagen (Sarabi et al., 2017a). Genom att återgå 

till dagliga sysslor och tidigare jobb gjordes ansträngningar för att bevara det egna värdet och 

den sociala roll som tidigare funnits (Sarabi et al., 2017a; Smith et al., 2017). Att återgå till 

det liv som levdes innan stomikonstruktionen var utmanande, då förändringen krävde 

anpassning och flexibilitet (Honkala & Berterö, 2009; Sarabi et al., 2017a).  

 

Efter att acceptans uppnåtts i den förändrade livssituationen fanns en vilja att finna något 

positivt i det tillstånd som stomi försätter en i (Honkala & Berterö, 2009; Smith et al., 2017). 

Att ha en stomi kunde upplevas vara en fördel, då den överskuggade andra komplex, samt var 

ett originellt samtalsämne med nya bekantskaper (Smith et al., 2017). Det fanns en vilja att 

motverka den stigma och tabu som upplevdes från samhället. Genom att sträva efter att vara 

en ambassadör för individer med stomi fanns en vilja att inte låta stomin definiera en som 

människa (Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017).  

 

4.4 Resultatsammanfattning  
Patienters erfarenheter av att leva med stomi kunde delas in i tre teman: postoperativa 

erfarenheter, relationer och identitet. Tiden efter en stomikonstruktion kändes överväldigande 

för många, då övergången mellan att få omvårdnad och att utöva egenvård blev stor. 

Samtidigt fanns det andra som upplevde att de klarade av den nya situationen på ett mer 

hanterbart sätt.  

 

Erfarenheter av given omvårdnad vid stomi har varierat. Att under den första tiden med stomi 

ha kontakt med en erfaren sjuksköterska var förknippat med positiva upplevelser av vården 

och att uppleva stomin mer hanterbar. I möten med sjuksköterskor som inte haft det goda 

bemötandet upplevde individerna en känsla avhumanisering samt att inte känna sig 

respekterad som människa, vilket i sin tur har lett till sämre självkänsla, osäkerhet och en 

negativ påverkan på förmågan att utföra egenvård.  

 

Att leva med stomi var förknippat med ångest och rädsla relaterat till att få stomin avslöjad. 

Den första tiden med stomi var mest sårbar. Med vänner och bekanta var vissa öppna med att 

de hade stomi, medan andra valde att dölja den. Vissa upplevde ett stort stigma, och efter 

sjukskrivning från arbetet till följd av grundsjukdomen fanns det utmaningar med att återgå 

till den normala rollen bland kollegorna på arbetsplatsen.  
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Hur relationen blev till familjen för de individer som lever med stomi berodde på tidigare 

relationer samt kultur. Individerna med stomi kände att beroendet till familjen ökade, i form 

av psykologisk och fysisk hjälp. Förändringar i samlivet partners emellan kunde även påvisas. 

Hos singlar fanns en rädsla för att avslöja stomin vid intima relationer. 

 

Stomin hade en påverkan på identiteten. Självbilden ändrades och för vissa påverkades det 

egna upplevda människovärdet till det sämre. Utseendemässigt fanns det även förändringar att 

hantera. Anpassningsprocessen i att leva med stomi såg olika ut. En känsla av normalitet efter 

att ha funnit sina rutiner med stomin uppdagades. När acceptans hade uppnåtts ville vissa göra 

något meningsfullt av den nya livssituationen och jobbade för att bryta samhällets 

stigmatisering av stomier. Det var viktigt att inte låta stomin definiera en som människa.  

 

DISKUSSION   
 

5.1 Metoddiskussion 
Hälften av sökorden söktes fram som ämnesord via svenska MeSH och andra hälften söktes 

som fritextord, då de inte fanns som ämnesord. Genom att använda ämnesord försäkras att 

sökningen blir mer specifik, och användningen av fritextord bör vara begränsad så att 

irrelevanta artiklar inte riskeras att fångas upp (Kristensson, 2014). I och med att hälften av 

våra sökord var fritextord finns en risk att irrelevanta artiklar har funnits med i sökresultatet. 

Under urvalsprocessen har samtliga rubriker lästs av båda författarna vid varje sökresultat, 

och abstract har lästs där rubriker har antytt att kunna besvara vårt syfte. På så vis finns en 

förhoppning att inga relevanta artiklar vid sökningen har missats. I både Cinahl samt Medline 

gjordes två sökningar med kombinerade sökord. En risk med att ha relativt få sökningar är att 

relevanta artiklar kan ha blivit missade.  

 

Sökningarna skedde på ett systematiskt sätt. De databaser som användes var Medline och 

Cinahl. Databaserna valdes med motiveringen att öka möjligheten till att finna relevanta 

artiklar, då de främst innehåller forskning inom medicin- och omvårdnadsområdet. En tredje 

databas hade kunnat använts för att hitta andra relevanta artiklar, men efter att ha gjort 

sökningar i två databaser hade författarna hittat relevanta artiklar till den mån att de kunde 

identifiera likheter och skillnader i analysen.  

 

Vid den kritiska granskningen av artiklarna användes Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser hämtad från SBU (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering). Även Bedömning av Tvärsnittsstudier (Kristensson, 

2014) användes. Artiklarna som valdes ut till den här litteraturstudien var nio kvalitativa 

studier, samt en artikel med mixad metod. Artikeln med mixad metod blev granskad med 

båda mallarna. Artikelns delar var tydligt uppdelad, vilket gjorde det enkelt för författarna att 

skilja på delarna och granska korrekt. Då den kvantitativa delen inte besvarade syftet 

exkluderades den. 

 

Enligt Kristensson (2014) lämpar sig en kvalitativ metod när syftet är att beskriva människors 

upplevelser, tankar eller erfarenheter. Genom att välja kvalitativ metod ämnas det till att öka 

förståelsen för ett enskilt fenomen. I urvalsprocessen läste författarna även kvantitativa studier 

i fulltext, men då de ansågs inte besvara syftet gallrades de bort.  

 

Författarna valde att exkludera alla minderåriga i urvalsprocessen. Det var det enda 

exklusionskriteriet de hade berörande patienterna, vilket kan vara en nackdel. Alla orsaker till 
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stomi inkluderades, vilket ger en risk för att erfarenheterna kan variera beroende på 

grundsjukdom. Enbart artiklar publicerade inom 2009-2019 valdes att inkluderas för att 

säkerställa validiteten och reliabiliteten i studierna. Två av artiklarna hade enbart intervjuat 

kvinnliga deltagare. Författarna valde att inkludera dessa ändå. I granskningen av dessa två 

jämfördes resultaten med andra artiklars resultat som hade inkluderat båda könen. Risken 

finns dock att erfarenheterna från dessa studier inte är lika relevanta för män som för kvinnor.  

 

De artiklar som blev inkluderade i resultatet var skrivna på engelska, vilket medför en risk att 

feltolkningar samt bristfälliga översättningar kan ha förekommit. För att minska risken har 

författarna använt Lexikon samt fört en gemensam diskussion om de begrepp som ansetts 

svåra att översätta till svenska.  

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

5.2.1 Postoperativa erfarenheter   

Resultatet visar på att hur väl individerna hanterade sin nya livssituation berodde till stor del 

på om det fanns en engagerad och kunnig sjuksköterska tillgänglig (Sun et al, 2014; Spiers et 

al., 2016). Det styrks i Di Gesaros (2012) artikel då hon menar att sjuksköterskan har en 

viktig roll i patientens egenvård. Sjuksköterskan bör uppmuntra patienterna till att kunna 

hantera sin stomi självständigt, och delaktigheten i sin egna vård bör öka successivt tills 

patienten är säker nog att kunna utöva egenvård. Hon påstår att egenvård är fundamentalt, och 

om det inte kan uppnås riskerar patienten att inte ta sig förbi de psykosociala samt sexuella 

hinder som tillhör att få stomi (a.a.).  

 

Författarna anser att det kan antagas att sjuksköterskans möjligheter till att coacha patienten 

till egenvård utgör en basal grund för hur väl patienten hanterar sin nya livssituation. 

Beroende på sjuksköterskans arbetsbelastning, grundkunskaper samt egna vilja till att bedriva 

egenvård kan vårdkvaliteten påverkas. Genom att säkerställa att det finns kunniga 

sjuksköterskor tillgängliga bör vårdkvaliteten säkras för patienterna med stomi. Författarna 

anser att ett av de stora hinder i vården är tidsåtgången att lära patienter egenvård successivt, 

och att detta är en av anledningarna till de dåliga erfarenheter patienter kan uppleva under 

första kontakten med vården efter stomikonstruktion.  

 

5.2.2 Relationer 

Resultatet påvisade att avslöja stomin för andra var förknippat med ångest och rädsla. Det 

ledde till social isolering och en känsla av skam relaterat till att gå ut. Rädslorna grundade sig 

i att oavsiktligt avslöja stomin genom faktorer som läckage och odörer (Honkala & Berterö, 

2009; Ramirez et al., 2014; Sarabi et al., 2017a; Smith et al., 2017). Integritet och värdet av 

att bevara en personlig sfär kan innebära att individer vill hålla sitt privatliv för sig själva 

(Sandman & Kjellström, 2013). Författarna ser ett samband mellan privatliv och toalettbestyr. 

Med en stomi är det inte alltid garanterat att ens toalettbestyr består att vara privata - då det 

finns en risk för läckage eller odörer. Det kan utifrån den kopplingen antagas att stomin gör 

intrång på en individs integritet. Samtidigt fyller den ett viktigt och i många fall livsviktigt 

syfte och gör gott för den somatiska hälsan. Utifrån den kopplingen kan författarna antaga att 

anledningen till att många erfarar ångest och rädsla i samband med risk för att avslöja stomin 

är att integriteten hotas.  

 

Enligt Persson (2008) har kvinnor visat ett större missnöje över sin stomi och sin kropp efter 

en stomikonstruktion än män i samma situation. Resultatet påvisade att kvinnor i studier 
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kände sig oattraktiva och mindre kvinnliga med stomin (Thorpe et al., 2016). Hos männen 

fanns känslor av att den kroppsliga funktionen blev påverkad av stomin, i synnerhet syftades 

på erektionsproblem (Martins et al., 2015; Sarabi et al., 2017a; Sarabi et al., 2017b). Det kan 

utifrån resultatet tolkas som att det finns skillnader mellan män och kvinnor och hur de 

upplever sina kroppar i samband med sexualitet. Författarna antar att hos kvinnor kan det 

antagas att utseendet är det essentiella bekymret efter en stomikonstruktion, medan det hos 

män kan antagas att den kroppsliga funktionen blir det främsta problemet.  

 

Resultatet visade på att bland individer med stomi undveks tillfälliga relationer, och att 

singlars sexuella aktivitet därmed minskade (Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017). 

Framförallt hos kvinnor i medelåldern fanns en tacksamhet över att ha befunnit sig i en stabil 

relation innan stomikonstruktionen (Ramirez et al., 2014). Det styrks i en studie 

av  Satsunbuloglu & Vural (2018) där det skrivs om att kvinnor och män upplever svårigheter 

med sexualiteten efter en stomikonstruktion, men att kvinnor upplever svårigheter i en större 

utsträckning än män. Från resultatet antar författarna att ur ett perspektiv inriktat på sexualitet 

beskriver kvinnor sorg över en förändrad kropp, medan män beskriver sorg över en förändrad 

kroppsfunktion. Resultatet kunde påvisa att vissa män uttryckte att de kände sig som svaga 

individer när de inte längre kunde få erektion på grund av stomikonstruktionen, och att det 

inte stämde överens med självbilden av att vara en stark man (Sarabi et al., 2017a). Ur ett 

genusperspektiv kan männen och kvinnornas olika känslor ses utifrån de strukturella 

förväntningar som finns i samhället på de olika könen. Historiskt har män, utifrån ett 

genusperspektiv, uppfattats som mer rationella och naturnära, medan kvinnor, historiskt, har 

uppfattas som känslostyrda och relationsinriktade (Määtä & Öresland, 2014). Att känna en 

sorg över att längre inte kunna få erektion kan enligt författarna tolkas som en mer konkret 

sorg, medan sorgen över en förändrad kropp kan tolkas som en emotionell sorg. I och med att 

resultatet bygger på kvalitativa artiklar där ett begränsat antal människor har fått uttrycka sina 

erfarenheter av att leva med stomi, får det antagas att de känslor som beskrivs inte går att 

applicera på alla individer med stomi. Aspekter som kultur och samhälle, och även 

grundsjukdom samt ålder kan författarna anse påverka individers känslor över sexualiteten 

och den egna kroppen efter en stomikonstruktion.  

       

5.2.3 Identitet 

Resultatet visade att individerna fick en negativ syn på sitt egna människovärde (Honkala & 

Berterö, 2009; Ramirez et al., 2014; Smith et al., 2017). Detta skiljer sig från en annan studie 

av Nichols & Riemer (2011) som visade att alla inte hade en negativ kroppsbild. 2995 

individer med permanent stomi inkluderades i studien, 36,5% hade en negativ kroppsbild och 

38% hade en positiv kroppsbild. De kunde även se att de yngre deltagarna i studien hade 

sämre kroppsbild än de äldre deltagarna. Att studierna skiljer sig åt antar författarna har att 

göra med att upplevelser sker individuellt och därmed kan vara svåra att generalisera.  

 

Resultatet visade på att tanken på att blotta sig som ung kvinna med stomi gav ångest 

(Ramirez et al., 2014). Det styrks i studien av Nichols & Riemer (2011) då det framkom att 

yngre individer tenderar att ha en sämre kroppsbild. Enligt Langius-Eklöf & Sundberg (2018) 

utvecklas människans KASAM-nivå fram till ungefär 30 års ålder. Författarna anser att det 

kan antagas att samhällets ideal utgör en stor grund till att yngre individer med stomi har en 

sämre kroppsbild än äldre individer. Författarna anser att den kropp som utgör normen i 

samhället för unga individer är den fysiologiskt friska människokroppen. Enligt författarna 

kan det antagas att det är mer accepterat i samhället för äldre individer att visa upp en kropp 

som inte anses normativ, då samhället antas ha större förståelse för den åldrande kroppens 
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fysiologiska nedsättningar. Författarna antar att det kan finnas en risk att de yngre individerna 

med stomi inte hunnit forma en stabil KASAM-nivå, och därmed kan ha varit mer känsliga 

för den kroppsliga förändringen. En äldre individ kan ha mer erfarenhet och resurser, och kan 

därför finna situationen mer begriplig och hanterbar. Att inte längre se ut som resterande 

människor i samhället antagas av författarna kan resultera i ett tillfälligt försvagat KASAM. 

Trots att orsaken till stomi kan anses vara begriplig, betyder det inte att ens upplevda nya roll 

i samhället upplevs som begriplig. Det kan antagas att sjuksköterskan samt sjukvården kan ha 

en stor roll i hur väl individen anpassar sig till sin nya kropp. Genom att tidigt stötta individen 

och erbjuda resurser för att stärka KASAM kan det finnas större chans att individen 

accepterar sitt nya liv.  

 

Resultatet påvisade att gruppundervisning för individer med stomi värderades högt av de som 

deltog, och att det var betydelsefullt att möta andra individer i samma situation (Bonill de las 

Nieves et al., 2014). Författarna föreslår att individerna bör tidigt introduceras för andra som 

lever med stomi, för att ge insikt i att det finns andra som genomgår samma livsförändring. 

 

SLUTSATS 
Att få en stomi är en livsförändrande omständighet som påverkar individen både på psykiskt, 

fysiskt samt socialt. Första tiden med stomi var extra sårbar, men att ha en kunnig och erfaren 

sjuksköterska tillgänglig ökade känslan av hanterbarhet. Relationen med omvärlden 

påverkades, då stomin kopplades till skam. Individerna med stomi kände sig annorlunda och 

var inte bekväma med sin nya kropp, samt kunde uppleva en ångest över att behöva avslöja 

sin stomi för andra.  

 

Genom att studera ämnet är författarnas förhoppning att det ska öka förståelsen för individer 

med stomi, samt avstigmatisera stomier i samhället. Genom att sjuksköterskor har en ökad 

förståelse för hur patienter erfarar sin nya livssituation, finns en förhoppning att optimera 

omvårdnaden för de patienter som lever med stomi.  

 

Fortsatt forskning  
I vidare forskning kan det vara av intresse att undersöka allmänsjuksköterskans erfarenheter 

av att vårda patienter med stomi. Det kan även vara av intresse att undersöka 

allmänsjuksköterskans erfarenheter av att lära ut egenvård till patienter med stomi. Genom att 

belysa allmänsjuksköterskans egna upplevda begränsningar i kunskap kan möjligheten att 

arbeta mot en förbättring i kunskap skapas. 
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Transkriberade. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Medelhög kvalitet. 

Granskad enligt 

SBU’s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik.  

  

Styrkor: 

Pålitligt resultat med 

stärkande citat, 

noggrant redovisad 

metod. Variation av 

stomityper, kön och 

ålder.  

 

Svagheter: 

Forskarens 

förförståelse 

presenteras inte. 

Att utföra irrigation är ett sätt 

att återfå kontrollen över 

tarmtömningen. Att anpassa sitt 

födointag är också ett sätt att få 

kontroll över t ex gaser och 

tarmrörelser. Hygienskötsel 

som påsbyte och hudvård sker 

helst när det är låg aktivitet i 

tarmen. Finns en större rädsla 

för gaser hos de personer som 

levt med en stomi under kortare 

tid. Anpassning till kroppslig 

förändring, finns anpassade 

underkläder och hjälpmedel 

som kan dölja stomin vid t ex 

bad. Många söker på internet 

efter råd, känner att de inte fått 

tillräcklig information från 

vården. 
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Thorpe, G., Arthur, A., & McArthur, M. (2016). 

Adjusting to bodily change following stoma 

formation: a phenomenological study. Disability 

And Rehabilitation, 38(18), 1791–1802. 

https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1107768 

 

 

 

USA 

”The aim of the study 

was to explore the 

experience of living 

with a new stoma. 

Findings from the study 

relating to the impact of 

professional care on the 

experience of living 

with a new stoma have 

been previously 

reported. This paper 

focuses on experiences 

of bodily change 

following stoma 

formation and identifies 

embodiment as a 

conceptual framework 

that goes beyond body 

image to more 

accurately represent this 

profound experience.”

 

 

  

Diagnoserna 

kolorektalcancer, Morbus 

Chron, ulcerös kolit eller 

divertikulit  

Förväntad tid med stomi 

längre än 9 månader, 

tarmstomi, över 18 år, 

engelskt tal 

Kapabel till att dela med 

sig av erfarenheter  

Mindre än två månader 

sedan operation 

 

Ändamålsenligt urval 

12 deltagare, 6 kvinnor, 6 

män. Födda mellan 30-

talet och 70-talet.  

Enskilda intervjuer med 

semistrukturerade frågor 

som sedan transkriberas 

och analyseras genom 

Grounded Theory.  

Hög kvalitet. 

Granskad enligt 

SBU’s 

granskningsmall 

för kvalitativ 

metodik.  

 

Styrkor: Många 

citat som 

styrker 

resultatets 

trovärdighet. 

Stor variation i 

deltagarnas 

grundsjukdom.  

 

Svagheter: 

Forskarens 

förförståelse 

redovisas inte. 

En majoritet av 

deltagarna hade 

kolostomi.  

Resultatet delas 

upp i tre 

huvudteman: 

förändrat 

utseende, 

förändrad funktion 

och förändrad 

känsla. Dessa tre 

teman tar upp 

personers 

erfarenheter första 

tiden efter 

stomikonstruktion. 

Det skrivs bland 

annat om 

svårigheter med 

att lära sig hantera 

något nytt, om den 

stöttning som 

krävs och hur 

individerna 

upplever ett 

förändrat 

utseende.  

 

  

https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1107768
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Spiers, J., Smith, J. A., Simpson, P., & 

Nicholls, A. R. (2016). The treatment 

experiences of people living with 

ileostomies: an interpretative 

phenomenological analysis. Journal Of 

Advanced Nursing, 72(11), 2662–2671. 

https://doi.org/10.1111/jan.13018 

 

 

England  

”The aim of this 

study was to 

explore treatment 

and healthcare 

experiences of 

people living 

with ileostomies, 

so nurses can 

build on best 

practice while 

caring for these 

patients.”  

Personer med ileostomi 

som deltagit i digitala 

stödgrupper. 11 kvinnor 

och 10 män i åldrarna 

23-72 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer, vissa över 

telefon. Öppna frågor. 

Transkribering och 

fenomenologisk analys.  

Hög kvalitet, granskad 

enligt SBU’s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik.  

 

Styrkor: Stärkande 

citat. 

 

Svagheter: Endast 

Native English 

inkluderade, går ej att 

härleda internationellt. 

Härleds endast till 

personer med 

ileostomi. Kan vara 

överförbart på 

kolostomibärare, men 

kan också skilja sig åt.  

Sex teman kunde 

analyseras utifrån den 

transkriberade datan: 

anpassning till stomin, 

stomin och andra, 

sjukdomens påverkan på 

självkänslan, 

vårdrelaterade problem, 

relationen till 

mulidisciplinära team samt 

stressfaktorer och 

strategier. Största fokus är 

kring relationen till 

multidisciplinära team 

och  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/jan.13018
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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, 24, 4-11. 

  

 Brasilien. 

“The objective of this 

ethnographic study using 

thematic analysis was to 

interpret the rehabilitation 

experience of patients 

with intestinal ostomy 

owing to chronic illness 

from the perspective of 

the sociology of health.” 

Medverkande var tvungna att 

ha en stomi pga en kronisk 

tarmsjukdom, eller pga 

trauma, vara patient i 

öppenvården samt ha levt 

med en stomi under 2 år eller 

mer.  

15 brasilianska patienter 

tillhörande samma 

universitetssjukhus.  

8 kvinnor och 7 män. 

Medelålder 56,2 år. 

Inspelade semistrukturerade 

intervjuer, 

patientobservationer samt 

fältstudier.  

Tematisk analys. 

Medel kvalitet. 

Granskad enligt 

SBU:s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik.   

Styrkor: Tydligt 

beskrivet urval, 

tydliga teman, 

stärkande citat.  

Svaghet: stor 

mängddifferens på 

anledning till att få 

stomin.  

Individerna i studien upplevde 

en förändrad kroppsbild, 

möjligheten att återgå till det 

normala livet innan sjukdom, 

stigmatisering, förlorad 

könsidentitet pga erektil 

dysfunktion, en rädsla av att 

bli funktionsnedsatt samt 

anpassningen till vardagen.   
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tidskrift, sidnr och land  
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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.  

Sverige. 

“The aim of the present 

study was to gain increased 

knowledge and 

understanding of what living 

with an ostomy means as a 

woman and how it affects 

one’s life and life situation.” 

Fenomenologisk studie med 

intervjuer.  

Inklusionskriterier: vuxna 

kvinnor Levt med stomi under 

minst 2 år. Förstå samt tala 

svenska. Villig att delta i 

intervju.  

17 Kvinnor med stomi. Åldrar 

33-80 år. Haft stomi 2-38 år. 15 

av kvinnorna var gifta, en var 

änka och en var singel. Alla 

kvinnor förutom två hade barn.  

En stomiterapeut på ett sjukhus 

valde ut samt mailade patienter 

utifrån inklusionskriterierna.  

Hög kvalitet. 

Granskad enligt 

SBU:s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik. 

Styrkor: stort antal 

kvinnor som är 

intervjuade. Tydligt 

beskrivet urval samt 

analys.  

Svagheter: fokuserar 

enbart på kvinnor.  

Två dimensioner av 

lidande 

presenterades: 

långdraget lidande 

och kortvarig 

lidande.  

Tre teman: 

"kroppsliga hinder", 

"jag som kvinna", 

samt "anpassning 

till livet". 

Temans 

gemensamma 

essens: att försonas 

med sitt nya liv. 
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tidskrift, sidnr och 

land  
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Sarabi, N., Navipour, H., 

& Mohammadi, E. 

(2017). Sexual 

Performance and 

Reproductive Health of 

Patients with an Ostomy: 

A Qualitative Content 

Analysis. Sexuality & 

Disability, 35(2), 171–

183.  

Iran. 

“This study was carried 

out to explore the sexual 

performance experience 

of patients with an 

ostomy and their spouses. 

Probing the reproductive 

health status in these 

patients was another 

focus of the present 

study.” 

Kvalitativ studie med 

konventionell 

innehållsanalys. 

Intervjuer via telefon 

samt muntligt möte.  

27 individer som var 

medlemmar i "Iranian 

Ostomy Association".  

Inklusionskriterier: ha 

levt med stomi under 

minst 3 månader, gift 

eller skild, vuxen, 

behärska persiska 

språket.  

Hög kvalitet. 

Granskad enligt SBU:s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik. 

Styrkor: huvudfrågor 

från intervjuer är 

inkluderade i metoden. 

Stärkande citat från 

deltagare. Jämn 

könsfördelning. 

Svagheter: härleds 

enbart till Iransk 

befolkning. 

Sex grupper identifierades. 

• Sexuella problem 

• Individens reaktion till det 

sexuella problemet 

• Partnerns sexuella 

beteende 

• Konfrontation med de 

sexuella problemen 

• Reproduktionssvårigheter 

• Att möta klimakteriet 
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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, 36(2), 

143–151.  

 

England. 

“Thus, this article is a 

detailed idiographic 

examination of how 

participants make sense 

of the personal 

experience of living 

with ileostomy.”  

22 individer med ileostomi 

från en stödgrupp på internet. 

Vid intresse att medverka 

fick individerna kontakta 

forskaren för vidare 

information. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Tolkande fenomenologisk 

analys (IPA). 

Hög kvalitet. Granskad 

enligt SBU:s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik. 

Styrkor: balanserad 

representation mellan 

åldrar samt kön. 

Svaghet: inga tydligt 

uttryckta inklusions- 

samt 

exklusionskriterier.  

Förändrad 

kroppsbild. 

Mardrömmar. 

Påverkan på sexliv  

Förändrad 

sinnesstämning. 

Omgivningen var 

stöttande. 

Det positiva med 

att vara annorlunda 

från mängden.  

En känsla av att 

inte ha lika många 

osäkerheter längre.  

Känsla av att vara 

ambassadör för 

individer med 

stomi. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ramirez, M., Altschuler, 

A., McMullen, C., Grant, 

M., Hornbrook, M., & 

Krouse, R. (2014). “I 

didn’t feel like I was a 

person anymore”: 

realigning full adult 

personhood after ostomy 

surgery. Medical 

Anthropology Quarterly, 

28(2), 242–259.  

USA.  

“We examine how female 

CRC survivors in the United 

States articulate their 

experience living with an 

ostomy as an erosion of full 

adult personhood. We then 

discuss various technical and 

narrative strategies that 

helped realign these CRC 

survivors with ostomies back 

into the cultural category of 

full-adult persons”.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 30 

kvinnliga medlemmar 

som deltagit i en 

tidigare studie om 

cancer. 

4 av 6 författare 

kodade och 

transkriberade 

intervjuerna.  

Medelhög kvalitet. 

Granskad enligt SBU:s 

granskningsmall för 

kvalitativ metodik. 

Styrkor: stort urval. 

Tydlig metod.  

Svaghet: majoriteten av 

de medverkande var 

kaukasiska. Enbart 

heterosexuella deltog i 

studien. Ej tydliga 

inklusion- och 

exklusionskriterier. 

Fyra bärande rubriker: 

• Ändrade 

avföringsvanor som 

inkräktar på ens 

upplevda 

människovärde 

• Att lära sig om sina 

nya avföringsvanor 

• Sexualitet 

• Att vägra låta 

någon annan kränka 

sitt 

människovärde..  
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