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Sammanfattning/abstract 

 
Bakgrund: En stomi är en öppning i buken där en del av tarmen lagts ut och sytts fast. De 

vanligaste orsakerna som resulterar i en stomi är kolorektalcancer och inflammatoriska 

tarmsjukdomar. Före och efter stomioperationen är patientinformation och undervisning 

viktigt och det är sjuksköterskans uppgift att förmedla den informationen. Livskvalitet är ett 

begrepp som är intimt förknippat med hälsa, begreppet inkluderar många aspekter, däribland 

fysisk och psykisk hälsa.   

Syfte: Att beskriva patientens upplevelser av livskvalitet efter en stomioperation. 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie med deskriptiv design. Artiklarna har funnits med hjälp 

av en systematisk sökning. Sökningarna gav tio artiklar från databaserna Cinahl och 

PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades genom en integrerad 

innehållsanalys. Etiska ställningstaganden gjordes innan, under och efter examensarbetet. 

Resultat: En stomioperation kunde påverka livskvaliteten hos patienten. Faktorer som 

påverkas kunde vara fysiska, psykiska och sexuella. Det förekom också faktorer med positiv 

påverkan på livskvaliteten, bland annat sjuksköterskeledd patientundervisning. 

Diskussion/slutsats: Resultatet som framkom är tillämpligt i sjuksköterskans arbete. Mer 

forskning kring ämnet behövs, till exempel när det kommer till patientundervisning. 

 

Nyckelord: livskvalitet, patient, upplevelse, stomi   
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Inledning 
 
Utifrån observationer och erfarenheter under sjuksköterskeutbildningen och på privata 

arbetsplatser kom idén att skriva examensarbetet inom ämnesområdet stomier ur ett 

patientperspektiv. Observationerna talade för att livet med en stomi stundtals kan vara 

bekymmersamt och att en operation som resulterar i en stomi kan vara mycket omtumlande, 

både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskorna upplevdes emellanåt ha en förringande attityd 

gentemot patienterna som genomgått en stomioperation. De antog ofta att patienterna enbart 

skulle glädjas åt sin stomi eftersom den innebar att de symtom som grundsjukdomen kunde 

medföra skulle upphöra eller i alla fall lindras. Det är en problematisk inställning eftersom 

den sällan delades fullt ut av patienterna. För att som sjuksköterska kunna bemöta och vårda 

patienter med stomier på bästa möjliga sätt är det fördelaktigt att veta hur patienterna själva 

upplever sin situation.  

Bakgrund  

Vad är en stomi? 
 

En tarmstomi är en kirurgisk öppning i buken som innebär att en bit av tarmen läggs ut genom 

bukväggen, därefter fästs en påse över öppningen i vilken avföring hamnar. I Sverige har 

cirka 25000–30000 personer genomgått en operation som resulterat i en tarmstomi. Det finns 

olika typer av tarmstomier, den vanligaste är kolostomi följt av ileostomi (Angenete, Carlsson 

& Persson, 2016). En kolostomi innebär vanligtvis att det är sigmoideum som läggs fram på 

buken och den placeras oftast på vänster sida. Kolostomin producerar fast avföring som 

vanligtvis avges i påsen en gång varje dag, påsen byts när den blivit full. En ileostomi innebär 

att tunntarmen läggs ut genom bukväggen och den återfinns vanligen på bukens högra sida. 

Ileostomin producerar lös avföring som avges i en tömbar påse. Påsen behöver vanligtvis 

tömmas fyra till sex gånger dagligen och den bör bytas varje till var tredje dag (Burch, 2016). 

Gemensamt för båda stomityperna är att de är inkontinenta, det vill säga personen kan inte 

kontrollera avföringsflödet. Vidare saknar stomin nerver vilket innebär att den är resistent mot 

tryck, beröring och smärta. En stomi bör alltså hanteras varsamt för att undvika oavsiktliga 

skador (Persson, 2008). 

Stomins ursprung 
 

Ordet “stomi” eller “stoma” kommer från grekiskan och betyder mun eller öppning. Redan i 

bibeln omnämns något som skulle kunna vara en stomi men det var inte förrän sent på 1700-

talet som den första stomiliknande operationen ägde rum. Patienten var en pojke som föddes 

med analatresi, vilket innebär att analöppningen var tillsluten. Den franske kirurgen Duret 

formade därför en kolostomi och patienten levde med stomin i 45 år (Van Rooyen, 2011). 

Tack vare aseptik och anestesi kunde kirurgin utvecklas ytterligare under 1800-talets senare 

hälft och kolostomioperationer blev allt vanligare hos barn med analatresi. Försök gjordes 

även att konstruera en stomi på tunntarmen, men det var först på 1950-talet som den första 

lyckade ileostomioperationen ägde rum. På 1960-talet började stomiterapeuter utbildas i USA 

och i Sverige startade den första utbildningen av stomiterapeuter på 1980-talet. En 

stomiterapeut är en specialistutbildad sjuksköterska och en av de viktigaste arbetsuppgifterna 
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stomiterapeuten har är patientundervisning. Innan stomiterapeuter introducerades var det 

vanligtvis kirurgen som ansvarade för undervisningen (Berndtsson, 2008). 

Orsaker till stomi 
 

De vanligaste orsakerna till att en stomi blir aktuell är en bakomliggande sjukdom. De 

vanligaste sjukdomarna är kolorektalcancer, inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns 

sjukdom och ulcerös kolit, samt perforerad divertikulit. Kolorektalcancer är cancer som 

drabbar tjock- och ändtarmen. Det är en vanlig cancertyp, globalt är det den tredje vanligaste 

hos män och den andra vanligaste cancertypen hos kvinnor. Ungefär en tredjedel av 

cancerfallen har sitt ursprung i ändtarmen. Femårsöverlevnaden för kolorektalcancer är cirka 

65 procent (Angenete, Carlsson & Persson, 2016). Crohns sjukdom är en kronisk 

inflammation som kan drabba alla delar i mag-tarmkanalen, dock är det vanligast att 

tunntarmen och första delen av tjocktarmen blir inflammerad. Vanliga komplikationer till 

Crohns är abscesser och fistlar. Ulcerös kolit drabbar vanligtvis ändtarmen men även 

tjocktarmen kan bli inflammerad (Khor, Gardet & Xavier, 2011). Divertikulos innebär att det 

uppstått utbuktningar i tjocktarmens slemhinna, utbuktningarna kallas för tarmfickor eller 

divertiklar. Divertiklarna kan bli inflammerade och spricka, ett tillstånd som kallas för 

perforerad divertikulit, behovet av en stomi kan då uppstå (Swanson & Strate, 2019).  

 

Stomin kan vara tillfällig eller permanent. Vanligtvis får patienter med kolorektalcancer en 

permanent stomi medan patienter med inflammatorisk tarmsjukdom får en tillfällig stomi. 

Personer som drabbats av kolorektalcancer eller divertikulit får vanligtvis en kolostomi 

medan ileostomier är vanligare hos de med inflammatoriska tarmsjukdomar. När barn får en 

stomi beror det vanligtvis på en medfödd missbildning (Persson, 2008).  

Patientinformation och undervisning  
 

Patientundervisning är en viktig del inom stomivården, både pre- och postoperativt. När 

patienten tar emot undervisning och information kan risken för ångest, stress och osäkerhet 

minska, både inför operationen och efter (Nilsen, 2011). Sjuksköterskan eller stomiterapeuten 

är den som tillhandahåller information och kunskap till patienten. Om stomioperationen är 

planerad ska patienten få information om varför hen behöver en stomi, vad det innebär att 

leva med en stomi och grundläggande instruktioner om hur stomin ska skötas samt eventuella 

stomirelaterade komplikationer. Om operationen utförs akut uteblir dock den preoperativa 

informationen (Burch, 2016). En del i den preoperativa förberedelsen är stomimarkeringen 

som visar var på buken stomin kommer att sitta. En stomi som sitter illa kan orsaka läckage, 

hudirritation och obehag. Patienten ska kunna se sin stomi så att den är enkel att sköta och det 

ska även vara enkelt att inspektera stomin för att upptäcka eventuella problem som 

exempelvis läckage eller hudirritation. Det innebär att extra noggrannhet måste vidtas om 

patienten har en stor mage eller är rörelsehindrad (Persson, 2008).  

 

Efter operationen får patienten ytterligare och mer detaljerad information om hur hen ska ta 

hand om stomin. Instruktionerna inkluderar råd om kost, rengöring, tömning och byte av 

stomipåsen samt information om uppföljning (Slater, 2010). De första veckorna efter 

patienten skrivits ut från sjukhuset kan vara svåra och utmanande. Av den anledningen är det 

viktigt med uppföljning, både i form av fysiska möten och telefonsamtal, för att patienten ska 

återhämta och anpassa sig så smidigt som möjligt. Sjuksköterskan följer upp patienten 
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kontinuerligt efter hemkomsten och observerar patientens teknik vid handhavandet av stomin 

för att säkerställa att den sköts optimalt så att risken för komplikationer minskar, exempelvis 

skör och irriterad hud kring stomin (Perrin, 2019). En stomioperation innebär en kroppslig 

förändring, både på grund av stomin i sig men även på grund av operationsärret. Patienten 

förlorar en kroppsdel och personens upplevelse av sig själv kan påverkas och förändras 

(Nilsen, 2011). 

Begreppet livskvalitet 
 

Med livskvalitet menas en persons uppfattning om deras position i livet i det kulturella 

sammanhang de lever och befinner sig i samt livsmål, förväntningar och bekymmer. 

Livskvalitet är ett brett, mångfacetterat och abstrakt begrepp som inbegriper många faktorer. 

Det handlar om individens fysiska och psykiska hälsa, sociala relationer och förhållanden, 

personens nivå av självständighet samt miljörelaterade faktorer som påverkar individen i 

fråga (World Health Organization [WHO], 1994). Begreppet har sitt ursprung i USA där det 

först började användas på 1950-talet och det myntades som en motreaktion på den rådande 

materialismen (Carlsson & Berndtsson, 2008).  

 

Begreppet livskvalitet är subjektivt vilket innebär att innebörden varierar individuellt. Många 

människor anser dock att god livskvalitet främst handlar om en individs förmåga att kunna 

känna glädje och tillfredsställelse i livet inom områden som är viktiga för personen i fråga. I 

tidigare forskning framkom att patienter som genomgått en stomioperation tyckte att bra 

förhållanden med familj och anhöriga, sociala aktiviteter och god hälsa, fysisk som psykisk, 

är viktiga faktorer för att upprätthålla god livskvalitet. Patienterna uttryckte vidare att faktorer 

som stod i vägen för god livskvalitet inkluderade smärta, sjukdomsrelaterade begränsningar 

på livet, trötthet och fatigue samt oro över en ny livssituation (Burch, 2016). När det blir 

aktuellt för en patient att värdera sin livskvalitet, för exempelvis sjuksköterskan, är det alltså 

viktigt att veta vad livskvalitet innebär för patienten i fråga (Carlsson & Berndtsson, 2008).  

Teoretisk referensram  
 

KASAM, känsla av sammanhang, handlar om en individs förmåga att kunna hantera 

påfrestande situationer, till exempel ett sjukdomsbesked. Begreppet ingår i den salutogena 

modellen som handlar om hur hälsa kan stärkas, främjas och bevaras. KASAM handlar vidare 

om i vilken grad en person upplever livet som hanterbart, begripligt och meningsfullt. 

Hanterbarhet handlar om hur väl personen upplever att hen kan hantera olika situationer och 

händelser som kan uppstå i livet samt vilka resurser personen har till förfogande. Begriplighet 

handlar om hur väl en person begriper händelser och situationer, det kan vara händelser som 

påverkar personen själv eller någonting som sker i den omgivning personen befinner sig i. 

Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten och handlar om personens förmåga att 

känna engagemang och motivation. Ju högre upplevelse av hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet en individ har desto högre KASAM har individen (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2019).  

 

Människor föds alltid med en låg grad av KASAM som vanligtvis stabiliseras när personen 

når 30-årsåldern. Hur hög KASAM en person slutligen utvecklar har att göra med personens 

så kallade generella motståndsresurser. Exempel på sådana resurser är utbildning/kunskap, 

socialt stöd, engagemang och självidentitet samt materiell standard. Faktorerna kan också 
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sammanfattas som en persons friskfaktorer, det vill säga faktorer som har en hälsofrämjande 

och/eller hälsobevarande effekt hos personen. Friskfaktorer kan komma väl till pass om 

personen utsätts för en påfrestande situation av något slag. Vidare är det viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om en patients riskfaktorer, dock ska, enligt den salutogena 

modellen, fokus ligga på det friska hos patienten. Livskvalitet är ett begrepp som är intimt 

förknippat med KASAM. Ju högre KASAM en person har desto högre livskvalitet upplever 

den personen (Langius-Eklöf & Sundberg, 2019). 

Problemformulering 
 

Av bakgrunden framgår att en stomioperation kan vara en omtumlande erfarenhet och att 

anpassa sig till den nya situationen är inte problemfritt. Av den anledningen finns ett behov att 

uppmärksamma patientens upplevelser och hur livskvaliteten påverkas. Förhoppningen är att 

arbetet kommer bidra till en ökad förståelse för hur det är att leva med en stomi och hur 

livskvaliteten påverkas. Resultatet kan bli användbart för vårdpersonal i allmänhet och 

sjuksköterskor i synnerhet. När vårdpersonal har en större kunskap om patientens upplevelser 

kan bättre vård erbjudas vilket kan innebära stora vinster för både patienter, personal och 

samhället i stort. 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva patientens upplevelser av livskvalitet efter en stomioperation.  

Metod 
 

Uppgiften är en litteraturstudie med deskriptiv design. Litteraturstudien är en systematisk 

sammanställning av tidigare studier och forskning inom ämnesområdet livskvalitet med stomi 

ur ett patientperspektiv. 

Datainsamling 
 

De meningsbärande orden i syftet togs ut för att göra databassökningarna, de ansågs vara 

stomi, patient, upplevelse och livskvalitet. MeSH-termer användes för att hitta relevanta 

sökord och synonymer. En sökning i svensk MeSH gjordes på ordet stomi vilket resulterade i 

den engelska termen ostomy, snävare termer för det ordet var enterostomy som i sin tur ledde 

till ileostomy och colostomy. Efter en pilotsökning lades även sökorden stoma och ostomy 

care till då de förekom frekvent i artiklarna. Ytterligare en sökning gjordes i MeSH på ordet 

livskvalitet som gav den engelska termen quality of life. För att få fram artiklar med patienters 

upplevelser med stomier användes söktermerna patient experience, patient perception och 

patient attitude. Samma sökord användes i samtliga databaser. 

 

MeSH-termerna som söktes fram användes sedan som sökord i databaserna. Sökorden som 

användes för att hitta artiklar i Cinahl var ämnesorden ostomy, enterostomy, ileostomy, 

colostomy, stoma och ostomy care. Quality of life söktes också på som ämnesord och sedan 

gjordes en fritextsökning på söktermerna “patient* experience*”, “patient* perception*” och 

“patient* attitude*”. Trunkeringar användes på dessa sökord för att få fram olika 

böjningsformer av orden och utöka antalet träffar. På ämnesorden ostomy, ostomy care och 
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quality of life användes explode-funktionen för att få så många träffar som möjligt. I 

PsycINFO fanns inte orden ostomy, enterostomy, ileostomy, colostomy, stoma och ostomy 

care som ämnesord varpå en fritextsökning gjordes. En fritextsökning gjordes även på 

söktermerna “patient* experience*”, “patient* perception*” och “patient* attitude*”. 

Däremot fanns quality of life som ämnesord. Explode-funktionen kunde enbart tillämpas på 

ämnesordet quality of life. Ostomy, enterostomy, ileostomy, colostomy, ”ostomy care” och 

stoma lades ihop med den booleska operatorn OR och det gjorde även ”patient* 

experience*”, ”patient* perception*” och ”patient* attitude*”. Därefter kombinerades de 

sökorden med ”quality of life” med hjälp av booleska operatorn AND.  

Urval 
 

Databaserna som användes för att hitta relevanta artiklar var Cinahl och PsycINFO. 

Omvårdnadsvetenskap är sjuksköterskans specialistområde varför Cinahl valdes eftersom det 

är en databas inom det omvårdnadsvetenskapliga området. PsycINFO är en databas som 

innehåller artiklar inom det omvårdnadsvetenskapliga, psykologiska och 

beteendevetenskapliga ämnesområdet. Den valdes eftersom arbetet skrevs utifrån patientens 

upplevelser och för att arbetet ska vara relevant för sjuksköterskans arbete (Kristensson, 

2014).  

 

Elva artiklar vars resultat ansågs relevant för att besvara syftet hittades i Cinahl och en i 

PsycINFO. Ytterligare sökningar gjordes i PubMed och Medline men de sökningarna 

genererade inga nya artiklar. Avgränsningarna som användes vid sökningarna var English 

language och peer-reviewed. Aktuella artiklar önskades varför sökningarna begränsades 

ytterligare genom att enbart omfatta artiklar publicerade mellan 2009–2019. Eftersom olika 

åldersperspektiv önskades gjordes ingen avgränsning avseende just ålder. 

 

Inklusionskriterierna var artiklar som beskrev upplevelser hos patienter som genomgått en 

stomioperation. Exklusionskriterierna var artiklar som enbart handlade om patienter med 

urostomier. 

 

Efter att sökorden kombinerats med booleska operatorer lästes samtliga titlar på de artiklar 

som genererades. Därefter lästes abstrakten på de artiklar vars titlar verkade relevanta. Vissa 

artiklar visade sig vara litteraturstudier vilka sparades för att eventuellt användas i 

bakgrunden. Slutligen hittades alltså elva artiklar från Cinahl och en från PsycINFO. Tre av 

artiklarna använde en kvalitativ ansats, fyra använde kvantitativ ansats och de resterande tre 

använde en mixad metod. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna 
 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Kristenssons (2014) kriterier. Artiklarna bedömdes 

utifrån syfte, metod, resultat och diskussion. De tre kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån 

kriterier specifikt utformade för kvalitativa studier och eftersom samtliga kvantitativa artiklar 

var tvärsnittsstudier bedömdes de utifrån kriterier utformade för observationsstudier. Tre 

artiklar använde mixad metod varpå de bedömdes utifrån samtliga kriterier. Ju fler kriterier 

som uppfylldes desto högre kvalitet ansågs artikeln ha. Två av artiklarna saknade en 

välbeskriven metoddel varpå de exkluderades från studien. Artiklarna beskrivs mer ingående i 

artikelmatriserna, bland annat identifieras styrkor och svagheter. 



6 

 

Dataanalys 
 

En integrerad innehållsanalys inspirerad av Kristensson (2014) genomfördes och 

analysprocessen skedde i tre steg. Första steget i processen var att läsa igenom samtliga tio 

artiklar grundligt ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Författarna läste först 

igenom artiklarna var och en för sig och antecknade samtidigt tankar och funderingar som 

rörde artiklarna. Därefter lästes de igenom tillsammans och anteckningarna diskuterades för 

att tydliggöra om olika uppfattningar fanns kring artiklarna. Dock rådde en samsyn kring 

artiklarnas innehåll och analysprocessen fortsatte. I andra steget bearbetades artiklarnas 

resultat. Innehållet bröts ned och de likheter och skillnader som ansågs besvara syftet 

identifierades och antecknades. Därefter färgmarkerades de för att åskådliggöra innehållet 

ytterligare och underlätta sammanställningsprocessen. De olika färgerna representerade de 

olika likheterna och skillnaderna. Även den delen i processen gjordes tillsammans för att 

upptäcka eventuella åsikter eller synsätt som skiljde sig åt. Återigen var författarna 

samstämmiga och processens tredje och sista steg inleddes. Det steget innebar att likheterna 

och skillnaderna sammanställdes så att en helhet växte fram. Utifrån likheterna och 

skillnaderna som återfanns i artiklarna skapades kategorier. Kategorierna innehöll faktorer 

och aspekter som ansågs vara nära besläktade och ha med varandra att göra. Kategorierna 

användes sedan som underrubriker i resultatdelen.  

Forskningsetiska överväganden  
 

Hänsyn måste tas till studiedeltagarnas lika värde, integritet och autonomi i all forskning. 

Etiska överväganden ska göras inför, under och efter ett examensarbete. 

Helsingforsdeklarationen är en rad etiska regler och föreskrifter som måste beaktas när det 

kommer till medicinsk forskning på människor. Reglerna utformades 1964 och har sedan dess 

uppdaterats vid flera tillfällen, senast 2013. Drygt ett decennium senare, år 1978, utformades 

tre etiska principer i samband med den så kallade Belmontrapporten. Principerna ska följas i 

all forskning där människor utgör deltagarna. Principerna är rättviseprincipen, respekt för 

individen samt att göra gott. Rättviseprincipen handlar om att deltagarna ska behandlas 

likvärdigt och att sårbara grupper ska skyddas. Respekt för individen handlar om att 

deltagarnas privatliv ska respekteras samt att de ska erhålla samtycke. Göra-gott-principen 

innebär att forskarna ska minimera riskerna och skydda deltagarnas konfidentialitet 

(Kjellström, 2017).  

 

Enbart artiklar som var godkända av en etisk kommitté och/eller hade ett välutvecklat etiskt 

resonemang inkluderades i studien. Vidare bearbetade författarna sin förförståelse innan 

litteraturstudien påbörjades. När artiklarna granskades, bearbetades och sammanställdes 

tillämpades ett objektivt förhållningssätt, det vill säga all information som ansågs relevant för 

att besvara syftet inkluderades i resultatet oavsett om författarnas personliga åsikter inte 

överensstämde med det som framkom. Förhoppningen är att litteraturstudien kommer bidra 

till en ökad kunskap, på så sätt syftar den till att göra gott.  

Resultat 
 

Fyra kategorier framkom vid analysen och de kategorierna fungerade som underrubriker. 

Sammanlagt deltog 8195 personer i studierna vars resultat presenteras. Studierna som 

inkluderades i resultatet ägde rum i en rad olika länder; Storbritannien, Irland, Danmark, 
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Italien och Brasilien. En stor studie (Claessens et al., 2015) inkluderade deltagare från 

Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Belgien, Sverige, USA, Kanada, 

Australien och Japan. I tabellen nedan framgår de likheter som identifierades i artiklarna. 

 

Tabell 1: Översikt av artiklarnas innehåll 

Artikel Fysiska förändringar Emotionella och 

sociala aspekter 

Sexuella 

förändringar 

Stödjande faktorer 

Claessens et al. 

(2015). 

X 
  

X 

Danielsen et al. 

(2013). 

   
X 

Davidson. (2016). X X X X 

Dibley et al. 

(2018). 

 X X X   

Edis. (2015). X X  X 

Hubbard et al. 

(2017). 

X X   

Notter & 

Chalmers. (2012). 

X X X X 

Russell. (2017). X 
   

Saracco et al. 

(2019). 

  
X 

 

Soares Mota et al. 

(2015). 

   
X 

Fysiska förändringar 
 

Fysiska förändringar efter en stomioperation kunde påverka patienternas livskvalitet. 

Läckage, “ballooning”, lukt från stomin, gasproblem samt hudirritation runt stomin och 

stomibråck var exempel på konsekvenser som kunde uppstå efter operationen. Samtliga 

faktorerna kunde påverka patientens upplevda livskvalitet negativt (Claessens et al., 2015; 

Davidson, 2016; Dibley et al., 2018; Edis, 2015; Hubbard, 2017; Notter & Chalmers; 2012).  

 

Läckage var ett betydande problem hos patienterna och problemet hade en negativ påverkan 

på livskvaliteten (Claessens et al., 2015; Davidson, 2016; Dibley et al., 2019; Notter & 

Chalmers, 2012). Orsakerna till läckage var att stomipåsen satt dåligt eller att den inte 

passade. Oro för läckage och konsekvenserna läckage skulle kunna innebära var något som 

patienterna ofta brottades med (Notter & Chalmers, 2012). Risk för läckage ledde ofta till att 

patienterna bytte stomipåsen oftare. Patienter med ileostomier oroade sig mer för läckage än 

dem med kolostomier vilket berodde på avföringens konsistens, en ileostomi producerar 

lösare avföring eftersom vätska absorberas först i kolon. Patienterna uppgav att läckage störde 

nattsömnen och att det innebar begränsningar vad gällde fysiska och sociala aktiviteter 

(Claessens et al., 2015). Läckage kunde i sin tur leda till irritation av huden kring stomin och 
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läckage kunde även orsakas av hudirritation (Edis, 2015; Davidson, 2016; Hubbard et al., 

2017, Notter & Chalmers, 2012). Ballooning, det vill säga luft i stomipåsen, var ännu en 

fysisk konsekvens som patienterna ofta besvärades av. Även ballooning kunde störa 

nattsömnen vilket i sin tur påverkade patienternas vardagsliv. Patienterna löste problemet med 

ballooning genom att byta stomipåse eller genom att manuellt släppa ut luften, då uppstod 

dock orosmomentet att personer i deras närhet skulle känna lukt från stomin (Claessens et al., 

2015). Vidare ansågs gasproblem vara ett besvär, vilket kunde ge upphov till obehag 

(Claessens et al., 2015; Davidson, 2016; Hubbard et al., 2017). Även bråck var en fysisk 

komplikation som kunde påverka livskvaliteten. Bråck ökade i sin tur risken för läckage 

eftersom stomipåsen blev svårare att fästa och smärta i samband med bråcket var relativt 

vanligt förekommande (Hubbard et al., 2017; Russell, 2017). 

 

Den fysiska aktiviteten minskade vanligtvis efter operationen. Det upplevdes som 

problematiskt eftersom fysisk aktivitet kunde bidra till en god livskvalitet då risken för såväl 

fysiska som psykiska åkommor minskar. Patienterna uppgav att de blivit mindre fysiskt aktiva 

än de var innan operationen (Hubbard et al., 2017; Russell, 2017) Det berodde till viss del på 

patientens underliggande diagnos. De patienter som hade cancer var något mindre aktiva än 

de med andra sjukdomar, exempelvis inflammatoriska tarmsjukdomar (Russell, 2017). 

Anledningarna till att den fysiska aktiviteten avtog berodde också på de faktorer som 

nämndes ovan, det vill säga risk och oro för läckage, att påsen skulle lossna och bråck 

(Hubbard et al., 2017; Russell, 2017). 

 

Vidare var förändringar när det kom till kost och klädsel relativt vanligt förekommande. 

Patienterna undvek vissa livsmedel, exempelvis frukt och grönsaker, som kunde orsaka 

stomirelaterade problem, till exempel gasbildning. Patienterna ansåg att det var trist att 

behöva ge upp livsmedel som de tidigare tyckt om och mått bra av att äta (Claessens et al., 

2015; Davidson, 2016). Patienterna uppgav även att de anpassade sin klädsel efter stomin då 

de inte ville att påsen skulle synas genom kläderna. Patienterna uppgav att kläder och klädstil 

var en stor och viktig del av identiteten och att det därför var nedslående och tröttsamt att 

behöva ta hänsyn till stomipåsen (Claessens et al., 2015; Davidson, 2016; Notter & Chalmers, 

2012).  

 

På grund av de fysiska konsekvenser en stomioperation kunde innebära uppgav patienterna att 

det var vanligt att de fick gå ner i tid på arbetet eller sluta helt, det innebar i sin tur att 

inkomsten minskade eller upphörde vilket hade en negativ inverkan på livskvaliteten (Notter 

& Chalmers, 2012).  

Emotionella och sociala aspekter 
 

Depression och ångest var en konsekvens hos en del patienter. Operationen samt 

anpassningen efteråt innebar ofta en emotionell börda. Sex månader efter operationen uppgav 

patienterna att de hade depressiva symtom och ett fåtal uttryckte även att de kände sig 

suicidala. Patienterna uppgav att anledningen var, utöver de rent fysiska bekymren, att stomin 

innebar en ny livssituation som krävde anpassning och att den anpassningen kunde ta lång tid. 

Depressionen och suicidtankarna avtog dock hos många efter patienterna levt en tid med 

stomin och lärt sig hantera den och eventuella komplikationer (Davidson, 2016).  
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Kroppsbilden förändrades för patienterna postoperativt på ett sätt som vanligtvis upplevdes 

negativt (Edis, 2015; Hubbard et al., 2017). Patienterna förklarade vidare att de upplevde att 

det finns ett socialt stigma rörande stomier och exkrementer (Notter & Chalmers, 2012; 

Dibley et al., 2018). Patienterna var ovilliga att prata om sin stomi med andra, till exempel 

med familj och vänner, på grund av en rädsla att göra bort sig och känna skam samt att få 

andra att känna sig bortgjorda och generade. De uppgav att de som en konsekvens isolerade 

sig och begränsade sina sociala aktiviteter, spenderade mindre tid med sina vänner och 

undvek till exempel att gå ut och äta på restaurang. Ännu en anledning till att patienterna 

undvek att äta ute var för att de inte hade någonstans att göra av stomipåsen om den eventuellt 

skulle behöva bytas. Fler kvinnor än män uppgav att de upplevde begränsningar i vardagslivet 

(Notter & Chalmers, 2012). 

 

Hos patienter som fick en stomi på grund av en inflammatorisk tarmsjukdom förekom även 

positiva känslor efter operationen. Det hade att göra med att stomin gav patienterna mer 

frihet. De kunde delta i aktiviteter, såväl fysiska som sociala, som de tidigare varit tvungna att 

avstå från på grund av sin sjukdom och de symtom den innebar (Dibley et al., 2018). 

Livskvaliteten upplevdes vanligtvis vara bättre hos de med tillfälliga stomier än de med 

permanenta samt hos de med inflammatoriska tarmsjukdomar än hos de med kolorektalcancer 

(Davidson, 2016) 

Sexuella förändringar 
 

Patienterna uppgav att sexuell funktion och aktivitet hade stor betydelse för livskvaliteten och 

att det var en viktig del av livet. Efter stomioperationen minskade den sexuella aktiviteten 

eller upphörde helt hos patienterna (Davidson, 2016; Dibley et al., 2018; Notter & Chalmers, 

2012; Saracco, Rastelli, Roveron & Ferrara, 2019). Det framkom också att sexuella problem 

var relativt vanligt förekommande postoperativt. Anledningarna var flera, patienterna uppgav 

att de mådde psykiskt dåligt efter operationen, de kände sig oattraktiva och upplevde det svårt 

att prata med sin partner om problemen. Kvinnliga patienter upplevde att prassel från 

stomipåsen störde stämningen och påsen skapade ofta även en fysisk barriär mellan 

personerna medan männen upplevde läckage från påsen som ett större problem. Problemen 

påverkade intimiteten negativt (Dibley et al., 2018; Notter & Chalmers, 2012). Dessutom var 

det inte ovanligt att män även upplevde erektionsproblem postoperativt, vanligast var 

erektionsproblem hos de patienter som fått en stomi på grund av kolorektalcancer (Davidson, 

2016). Information om hur sexualiteten påverkas och sexuell aktivitet postoperativt upplevdes 

ofta som otillräcklig. En del patienter fick ingen information alls om de konsekvenserna på 

sexualiteten en stomioperation kunde innebära. Andra patienter önskade dock ingen 

information om stomins sexuella konsekvenser (Saracco, Rastelli, Roveron & Ferrara, 2019).  

Stödjande faktorer 
 

Det fanns faktorer som hade en stödjande och livskvalitetshöjande effekt hos patienter med 

stomier. Information preoperativt har visat sig ha betydelse när det kommer till hur väl 

patienten anpassar sig till stomin och den nya livssituationen. Patienter som genomgått en 

planerad stomioperation mår psykiskt bättre än de som opererats akut. Sjuksköterskan innebar 

en resurs för många patienter. Det är sjuksköterskan som förmedlar kunskapen vilken är 

nödvändig för att patienterna ska kunna sköta sin stomi på ett bra sätt samt kunna hantera 
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eventuella stomirelaterade problem som kan uppstå. Patientundervisning är således viktig före 

och efter stomioperationen (Danielsen et al., 2013; Edis, 2015; Notter & Chalmers, 2012). 

 

Stödgrupper hade en god effekt på patienternas livskvalitet (Danielsen et al., 2013; Davidson, 

2016; Soares Mota et al., 2015). Anpassningen till den nya livssituationen kunde förbättras 

när patienterna träffade andra personer i samma situation som dem själva. Praktiska råd 

utbyttes och patienterna uppgav även att de kände ett emotionellt stöd eftersom de insåg att de 

inte var ensamma i sin nya livssituation (Danielsen et al., 2013; Soares et al., 2015) 

Patienterna uppgav vidare att stödgrupperna ofta erbjöd bättre möjligheter till anpassning och 

acceptans än vad vårdpersonalen gjorde. Patienterna förklarade att anledningen var att 

vårdpersonalen inte kunde veta hur det egentligen var att leva med en stomi och den sjukdom 

som orsakade den (Soares et al., 2015). På senare år har även patienter med stomier blivit 

aktiva på sociala medier med syftet att normalisera livet med en stomi och öka kunskapen och 

medvetenheten hos allmänheten (Claessens et al., 2015). 

 

Familj och vänner erbjöd också stöd till patienterna, både praktiskt och emotionellt, vilket 

kunde påskynda deras postoperativa återhämtning och anpassning till stomin (Soares Mota et 

al., 2015).  

Resultatsammanfattning  
 

En stomioperation kunde innebära fysiska, emotionella och sociala komplikationer som 

påverkade livskvaliteten negativt. Exempel på komplikationer var läckage, bråck och 

depression samt minskad fysisk och social aktivitet. Sexualiteten påverkades också i samband 

med och efter operationen, den sexuella aktiviteten avtog ofta och många män upplevde 

sexuella dysfunktionsproblem. Det fanns också faktorer som bidrog till en högre livskvalitet. 

Patienterna uppgav att sjuksköterskorna hade en viktig roll eftersom det var de som 

tillhandahöll information och kunskap vilket bidrog till en högre livskvalitet. Dessutom var 

stödgrupper samt familj och vänner också viktiga faktorer för att förbättra livskvaliteten efter 

operationen. 

Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Ingen avgränsning gjordes avseende sjukdom och stomityp. Av den anledningen finns det en 

risk att patienternas upplevelser som beskrivs i resultatet beror på den bakomliggande 

sjukdomen som resulterat i tarmstomin. Om syftet avgränsats till att handla om enbart en 

sjukdom och en stomityp, exempelvis kolorektalcancer och kolostomier, skulle problemet ha 

undvikits. I analysprocessen framkom dock att skillnader fanns beroende på sjukdom och 

stomityp, det tas upp i resultatet men det skulle möjligtvis bli mer konsekvent med ett syfte 

som var mer avgränsande. 

 

Metodvalet uppfattas som en styrka av författarna. En litteraturstudie gjordes eftersom det är 

ett bra tillvägagångssätt för att samla information om det aktuella kunskapsläget inom ett 

ämnesområde. Kunskapen och informationen som framkommer kan sedan tillämpas i 

praktiken (Kristensson, 2014). Författarna anser vidare att användandet av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar är en styrka. Att inkludera studier som använder båda ansatserna 
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bidrar till att det som ska undersökas belyses ur olika synvinklar och att kunskapsläget 

tydliggörs (Forsberg & Wengström, 2016). De kvalitativa artiklarna belyser mer ingående 

personliga upplevelser medan de kvantitativa artiklarna exempelvis visar hur vanligt 

förekommande fysiska stomirelaterade komplikationer är. Vidare förekommer en jämn 

könsfördelning i studierna bortsett från en studie där många fler kvinnor deltog. Samtliga 

kvantitativa artiklar använder samma studiedesign, fallstudie, vilket också ökar studiens 

validitet (Henricson, 2017). 

 

En svaghet var avsaknaden av en tydlig och strukturerad sökstrategiplan, av den anledningen 

blev de första sökningarna något röriga. Att hitta bra sökord som gav bra artiklar visade sig 

vara ganska svårt. De meningsbärande orden i syftet togs ut för att sedan användas som 

sökord. Det ursprungliga syftet var att beskriva patientens upplevelse av hur det är att leva 

med en stomi. De meningsbärande orden var patient, upplevelse och stomi. Sökorden på 

engelska blev “patient experience” och “ostomy”. Flera snävare termer till ordet ostomy 

hittades med hjälp av svensk MeSH vilket utökade antalet träffar. Den första sökningen 

genererade allt för många artiklar så det blev nödvändigt att finna ytterligare sökord. “Patient 

perception” och “patient attitudes” lades till men träffarna blev fortfarande för många. 

Återkommande i de artiklar som hittades var nyckelordet livskvalitet. Ordet lades därför till 

som sökord och gav bra resultat. Ordet livskvalitet behövde dock ingå i syftet varpå det 

omformulerades till det som blev det slutgiltiga syftet. Att lägga till ordet livskvalitet i syftet 

visade sig ha en begränsande effekt. Det innebar att hänsyn ständigt fick tas till begreppet 

under resultatskrivandets gång vilket emellanåt var väldigt utmanande. Däremot är begreppet 

livskvalitet mycket brett, många faktorer ingår i begreppet och av den anledningen visade det 

sig att det trots allt gick att inkorporera i resultatet. Slutligen hittades alltså artiklar som 

ansågs relevanta, vägen dit var dock onödigt svår.  

 

Booleska operatorer användes vid sökningarna. AND användes i avgränsande syfte medan 

OR expanderade sökningarna. I efterhand anser författarna att även NOT kunde ha använts 

eftersom sökningarna även genererade artiklar som handlade om urostomier. Fyra av 

artiklarna som användes i resultatet inkluderade även patienter med urostomier i sina studier. 

Oavsett stomityp upplevde patienterna dock samma problem varpå artiklarna ändå 

inkluderades. Synonymer och liknande ord till “patient experience” tillämpades alltså som 

sökord. “Patient perception” och “patient attitudes” användes eftersom de begreppen ansågs 

vara nära besläktade med “patient experience”, dessutom gav de söktermerna artiklar som 

bedömdes vara relevanta för att besvara syftet.    

 

Enligt Henricson (2017) stärker användandet av flera databaser studiens trovärdighet och 

validitet eftersom chansen att hitta relevanta artiklar ökar. I föreliggande studie användes 

Cinahl samt PsycINFO. Förhoppningen var att även hitta artiklar i Medline och PubMed och 

sökningar gjordes i de databaserna, dock genererade de inga nya artiklar. Dessutom hittades 

endast en av de tio artiklarna i PsycINFO och resten i Cinahl. Det finns alltså en risk att 

studiens trovärdighet påverkas negativt på grund av att endast två databaser använts och det 

får ses som en svaghet. Å andra sidan anser författarna att de artiklar som slutligen användes i 

resultatet besvarar syftet, men det går inte att veta om fler och andra fynd kunde gjorts om fler 

databaser använts.   

 

Valet av analysmetod visade sig vara lämpligt vilket kan ses som en styrka. En integrerad 

innehållsanalys inspirerad av Kristensson (2014) gjordes. Den gav en övergripande bild och 

resultatet kunde enkelt sammanställas. Författarna var dessutom samstämmiga under analysen 
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vilket underlättade processen. Båda författarna läste och granskade samtliga artiklar och 

jämförde sedan fynden vilket stärker studiens reliabilitet (Henricson, 2017). Studierna i 

artiklarna som användes var utförda i en rad olika länder, till exempel Storbritannien, 

Brasilien, Danmark och Italien. En stor studie inkluderade deltagare från Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Belgien, Sverige, USA, Kanada, Australien och 

Japan. Samtliga artiklar påvisade många likheter varför överförbarheten anses vara hög, 

exempelvis bör det rimligtvis innebära att resultatet är överförbart till en svensk kontext.  

 

Ytterligare en styrka med studien är att ett etiskt förhållningssätt tillämpades under hela 

examensarbetets gång. Författarna var noga med att enbart inkludera artiklar som var etiskt 

godkända eller hade ett välutvecklat etiskt resonemang. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

genomfördes också vilken syftade till att sålla bort artiklar vars kvalitet inte höll måttet. Två 

artiklar exkluderades efter de kvalitetsgranskats. Båda artiklarna innehöll information och 

fynd som återfanns i de andra artiklarna och författarna anser därför att resultatet inte skulle 

ha sett annorlunda ut om de hade inkluderats. Dock var kvalitetsgranskningen ganska svår på 

grund av oerfarenhet. Eftersom det finns en risk att författarnas tidigare erfarenheter inom 

ämnet påverkar resultatet tillämpades ett objektivt förhållningssätt vid bearbetningen och 

skrivandet av resultatet. Forsberg och Wengström (2016) menar dock att det i princip är 

omöjligt att vara helt objektiv eftersom egna åsikter, fördomar och tidigare erfarenheter 

omedvetet kan påverka analysen och således resultatet.  

Resultatdiskussion  
 

Nyckelfynden i resultatet var att läckage förekom i hög grad hos patienterna. Många upplevde 

läckage som den mest besvärande stomirelaterade komplikationen och problemet påverkade 

flera aspekter, bland annat kunde det leda till social isolering. Depression, ångest och 

suicidtankar förekom även hos patienterna. Det framkom också att sexuallivet var 

betydelsefullt avseende livskvalitet och att sexuella problem kunde uppkomma. 

Sjuksköterskor, familj och vänner samt stödgrupper var stödjande faktorer som kunde ha en 

god effekt på patienternas livskvalitet. 

Fysiska förändringar 
 

Resultatet visade att läckage var det vanligast förekommande fysiska problemet hos 

patienterna som påverkade livskvaliteten negativt. Författarna anser därför att åtgärder måste 

vidtas för att för att minska risken för just läckage. I bakgrunden beskriver Persson (2008) att 

en illasittande stomipåse kan orsaka läckage vilket kan betyda att patienterna saknar den 

kunskap och kompetens som krävs för att fästa påsen på ett sätt så att läckagerisken 

minimeras. Författarna anser därför att det är möjligt att det i sin tur kan härledas till 

bristfällig information och undervisning från sjukvårdspersonalens sida. På grund av läckage 

och de övriga fysiska konsekvenserna en stomioperation kunde innebära undvek patienterna 

ofta att delta i sociala aktiviteter, exempelvis att gå ut och äta på restaurang. Social aktivitet är 

en viktig aspekt när det kommer till upplevelsen av god livskvalitet (Burch, 2016). Resultatet 

visade vidare att läckage och andra fysiska komplikationer bland annat kunde leda till att 

patienterna fick gå ner i tid på arbetet eller sluta helt (Notter & Chalmers, 2012). Författarna 

anser att det innebär en förlust för både individen och samhället på grund av utebliven lön och 

arbetskraft. Om det skulle gå att få bukt med de fysiska komplikationerna skulle det alltså 
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rimligtvis innebära både individuella och samhälleliga vinster. Enligt Smith, Spiers, Simpson 

& Nicholls (2017) kan en persons arbete ha en stor betydelse för identiteten och således 

livskvaliteten. Vid brist på meningsfulla aktiviteter kan känslor av hopplöshet uppkomma 

vilket är en riskfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. 

Emotionella och sociala aspekter 
 

Resultatet visade att psykosociala problem kunde förekomma efter stomioperationen. 

Begränsningarna kunde leda till bland annat social isolering som i sin tur kunde orsaka 

psykisk ohälsa (Davidson, 2016; Notter & Chalmers, 2012). Författarna anser att mer resurser 

bör läggas på att minimera risken för utvecklandet av psykosociala problem. Eftersom ångest- 

och depressionsproblematiken till viss del berodde på de fysiska bekymren borde förslagsvis 

åtgärder vidtas för att bekämpa de problemen. I bakgrunden beskriver Nilsen (2011) att 

patientundervisning och information innan operationen kan minska ångest och oro. 

Författarna anser därför att stor vikt bör läggas på patientundervisning och som sjuksköterska 

är det viktigt att stämma av med patienten för att säkerställa att informationen nått fram. 

 

I en ny studie framkom dock att en stomi i vissa fall kan ha en positiv effekt på självbilden. 

Patienterna uppgav en rad olika anledningar varför, exempelvis kunde stomin ha en avledande 

effekt, bekymmer som patienten haft innan operationen betydde längre inte lika mycket. 

Depression- och ångestsymtom förekom främst strax efter operationen för att sedan klinga av 

allt eftersom patienten vande sig vid sin stomi och lärde sig hantera eventuella komplikationer 

(Smith et al., 2017). 

Sexuella förändringar 
 

Resultatet visade att sexualitet och intimitet var viktigt för patienterna och hade stor betydelse 

för livskvaliteten. Många patienter var missnöjda med informationen som gavs preoperativt 

eftersom de ofta önskade veta hur sexualiteten skulle påverkas (Saracco et al., 2019). 

Författarna anser att det krävs mer kunskaps- och informationsförmedling vad gäller 

sexualitet och sexuell aktivitet. Vissa patienter ville dock inte ha någon information alls och 

av den anledningen är det viktigt att som exempelvis sjuksköterska respektera det. Det var 

dock oklart varför de inte ville ha någon information, upplevde de ämnet som generande eller 

irrelevant för att de inte var sexuellt aktiva vid operationstillfället? Som sjuksköterska och 

kunskapsförmedlare är det viktigt att veta att trots att alla inte är sexuellt aktiva så har alla 

människor en sexualitet och därför är det ett viktigt ämne att avhandla. Sexualitet kan dock 

vara ett känsligt ämne för många varför det är extra viktigt att som sjuksköterska ha ett 

förhållningssätt som är etiskt försvarbart. Det kan bland annat innebära att ta hänsyn till 

patientens integritet och autonomi. Maktförhållandena blir då mer jämlika och patienten 

upplever förhoppningsvis en större trygghet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Ur ett genusperspektiv uppkom vissa skillnader vad gällde sexualiteten. Resultatet visade att 

männen upplevde läckage i samband med sexuell aktivitet som det största problemet medan 

kvinnor mest besvärades av prassel från påsen. Fler könsskillnader framkommer i en ny studie 

där kvinnor och män beskriver hur deras partner förhåller sig till stomierna. Kvinnorna 

upplevde ofta att deras män hade en negativ reaktion på deras stomi och var sexuellt 

avvisande medan männen upplevde att deras fruar var stöttande och förstående (Smith et al., 
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2017). Det är problematiskt för de kvinnliga patienterna eftersom resultatet också påvisade att 

familjen hade en god effekt på återhämtning och livskvalitet förutsatt att de var stöttande. 

Stödjande faktorer 
 

Resultatet visade att familj och vänner kunde erbjuda patienterna praktiskt och emotionellt 

stöd (Soares Mota et al., 2015). Enligt Cakmak, Aylaz & Ayhan Kuzu (2010) påverkar 

stomioperationen inte enbart patientens livskvalitet utan även livskvaliteten hos patienternas 

partners. Det är därför viktigt att involvera familjen i patientundervisningen och vården för att 

säkerställa att båda parters behov tillgodoses. Familj och vänner är en form av socialt stöd 

som är en viktig motståndsresurs för utvecklandet av hög KASAM (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2019). I resultatet framkom att familj och vänners stöd betydde mycket och var 

viktigt i återhämtningsprocessen och i förlängningen livskvaliteten. Det stödjer det som 

beskrevs i bakgrunden, det vill säga att friskfaktorer hjälper individens förmåga att hantera 

påfrestande situationer som till exempel en stomioperation. För att familj och vänner ska vara 

en friskfaktor krävs det att de har en stöttande roll samt att deras egen livskvalitet upplevs 

som god. Om patientens partner och familj inbjuds att delta i patientundervisningen och 

vården kan det också bidra till att reducera stigmatiseringen kring stomin eftersom kunskapen 

och medvetenheten ökar (Cakmak et al., 2010).  

 

Resultatet visade att sjuksköterskan innebar en resurs för patienterna och vikten av 

patientundervisning pre- och postoperativt framkom. Att patientundervisning är betydelsefullt 

stärks ytterligare av en ny studie där det framkom att patienter som deltog i ett 

patientundervisningsprogram efter operationen upplevde en högre livskvalitet. Programmet 

innebar att sjuksköterskor och så kallade “lay-teachers”, det vill säga en typ av lärare som har 

personlig erfarenhet av hur det är att ha en stomi, undervisade patienterna i 

interventionsgruppen om hur de skulle sköta stomin och förmedlade stomirelaterad kunskap. 

Denna undervisning bidrog till att patienterna uppnådde en större hanterbarhet i relation till 

stomin (Kjaergaard Danielsen & Rosenberg, 2014).  

 

Resultatet visade att även stödgrupper uppskattades av patienterna (Danielsen et al., 2013; 

Davidson, 2016; Soares Mota et al., 2015). Författarna anser därför att stödgrupper bör 

upprättas och hänvisas till för att erbjuda patienterna en chans att träffa andra patienter i 

liknande situationer. På så sätt skulle deras livskvalitet kunna förbättras. En konsekvens som 

kunde uppstå på grund av de fysiska förändringarna en stomi innebar var social isolering. 

Tack vare stödgrupper kan den isoleringen möjligtvis brytas. Eftersom patienterna träffar 

personer i liknande situationer kan eventuellt känslor av skam, ensamhet och osäkerhet 

minska.  

Slutsats 
 

Patientens upplevelse av livskvalitet efter en stomioperation påverkades av flera olika faktorer 

som kunde vara fysiska, psykiska och/eller sexuella. Patienterna upplevde dock också att 

livskvaliteten kunde förbättras efter operationen tack vare stöd i form av familj, vänner, 

sjuksköterskeledd patientundervisning och medverkan i stödgrupper.  

Klinisk nytta 
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Föreliggande studie kan bidra till en ökad kunskap och djupare förståelse för 

patientupplevelser. Resultatet kan bli kliniskt tillämpligt eftersom det uppmärksammar 

faktorer som kan påverka patienternas livskvalitet, både negativa och positiva sådana. 

Resultatet belyser de fysiska komplikationer en stomioperation kan innebära och vilka 

komplikationer som är vanligast och mest besvärande. Att som sjuksköterska vara medveten 

om det är viktigt för att kunna prioritera patientens omvårdnadsbehov. Studien påvisar även 

vikten av patientundervisning vilket är en betydande del i sjuksköterskans arbete. Stödgrupper 

kunde också ha en positiv effekt på patienternas livskvalitet, att upprätta och hänvisa till 

sådana grupper kan därför ha stor klinisk betydelse. 

Fortsatt forskning 
 

I studien framkom att det finns kunskapsluckor som behöver fyllas samt förbättringspotential 

inom stomivården, det finns alltså ett behov av fortsatt forskning. Många patienter uttryckte 

att sjuksköterskan innebar en resurs och att patientundervisning var viktigt. Ibland önskades 

däremot mer information, exempelvis när det kom till hur stomin kunde påverka sexualiteten. 

Föreliggande studie påvisade även att de fysiska förändringarna stomin innebar kunde vara 

mycket besvärliga, problemen kan eventuellt härledas till bristfällig information. Ytterligare 

forskning skulle därför kunna utföras inom hur patientundervisning påverkar patienten så att 

eventuella kunskapsluckor kartläggs och vad patienterna önskar mer information om. 

Upprättande av kontaktsjuksköterskor skulle eventuellt främja patienternas återhämtning och 

acceptans av stomin och i förlängningen ha god effekt på livskvaliteteten.  
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och psykiskt kapabla att 

delta, kunna kommunicera 
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patienter som 
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Styrkor: studien 
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information, citat 
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To improve quality of life 

of people living with a 

stoma through the use of 

evidence-based practice 

based on research 

priorities set by patients. 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning 

tillgänglig online. 

Resultaten summerades 

med deskriptiv statistik.  

 

Inklusionskriterier: 16 år 

eller äldre, ha en stomi. 

 

225 deltagare, 26,4% män, 

73,6% kvinnor. 30,6% 

över 61 års ålder. 

Styrkor: resultatet är 

kliniskt användbart/har 

patientnytta då det 

potentiellt kan öka 

livskvaliteten hos 

stomiopererade patienter. 

 

Svagheter: relativt litet 

urval då det endast är en 

pilotstudie, många fler 

kvinnliga än manliga 

deltagare. Studien 

inkluderar patienter med 

urostomier. 

Läckage, ballooning, 

bråck och hudproblem var 

vanligt förekommande 

problem hos 

stomiopererade. 

Patienterna rankade 

läckage som det största 

livskvalitetspåverkande 

problemet. 
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Artikelmatris 7          

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Notter, J., & Chalmers, F. 

(2012). Living with a 

colostomy: a pilot study. 

Gastrointestinal Nursing. 

10(6) 16-24.  

Land: Storbritannien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore issues 

impacting on quality of 

life for those living with a 

colostomy. 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkätundersökning. 

Deskriptiv statistik.  

 

Inklusionskriterier: 

patienter med en 

kolostomi. 

 

Av 1000 enkäter som 

skickades ut kunde 369 

stycken analyseras. 45% 

män, 55% kvinnor. 97% 

över 50 år. 
 

Styrkor: resultatet har 

patientnytta då det ger en 

bild av hur det är att leva 

med en stomi vilket kan 

vara användbart för bland 

annat sjuksköterskor. 

 

Svagheter: fokuserar 

enbart på kolostomier. 

Fysiska, psykiska och 

sexuella problem är 

vanliga efter en 

stomioperation. 

Problemen påverkar 

livskvaliteten negativt. 
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Artikelmatris 8        
Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Russell, S. (2017). Physical 

activity and exercise after 

stoma surgery: overcoming 

the barriers. British Journal 

of Nursing. 26(5), 20-26. doi: 

10.12968/bjon.2017.26.5.S20. 

Land: Storbritannien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The aim of the study was 

to explore the effects of 

physical activity and 

exercise after stoma 

surgery 

Mixad metod/ansats. 

Tvärsnittsstudie och one-

to-one intervjuer. 

Enkätundersökning med 

en blandning av öppna 

och slutna frågor. Enkäten 

var tillgänglig online och 

resultaten presenterades 

statistiskt. 

  

Inklusionskriterier: 

patienter med 

tarmstomier. 

  

2631 svarade på enkäten, 

varav 54% kvinnor och 

46% män. Den största 

åldersgruppen (30%) var 

mellan 60–69 år. 
 
 

Styrkor: stort urval, citat 

i resultatet. Resultaten 

har patientnytta. 

  

Svagheter: studien 

använde en “self-report”-

metod, risken finns 

därför för överdrifter och 

bias. 

 

Resultaten visade att 

patienternas fysiska 

aktivitet minskade efter 

stomioperationen. Många 

patienter hade bristfällig 

kunskap om hur de kan 

aktivera sig med en stomi 

och var oroliga för bland 

annat utvecklande av 

bråck. 
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Artikelmatris 9         

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Saracco, C., Rastelli, G., 

Roveron, G., & Ferrara, F. 

(2019). Sexual Function in 

Patients with Stoma and 

its Consideration Among 

Their Caregivers: A 

Cross-Sectional Study. 

Sexuality and Disability, 

37(3), 415-427. 

doi:10.1007/s11195-019-

09574-7. 

Land: Italien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To investigate the 

difference between patient 

expectations and the 

consideration of patients 

sexual function by 

caregivers. 

Kvantitativ ansats. Två 

tvärsnittsstudier, en riktad till 

stomiopererade patienter och en 

till stomiterapeuter eller 

sjuksköterskor. Statistisk 

analys. 

 

Inklusionskriterier för 

patienterna: över 18 år, förmåga 

att förstå studien, ha en stomi. 

 

Inklusionskriterier för 

personalen: förmåga att förstå 

studien, professionell 

kompetens kring stomier.  

 

442 patientdeltagare, varav 

56% män och 44% kvinnor.  

175 sjuksköterskedeltagare, 

varav en majoritet var kvinnor. 

Styrkor: Relativt stort 

urval. 

 

Svagheter: två perspektiv 

belyses, patienter och 

sjuksköterskor. 

Sjuköterskeperspektivet är 

inte relevant för 

föreliggande studie. 

Resultatet var dock väl 

avgränsat, det var alltså 

enkelt att bortse från de 

irrelevanta delarna. 

Studien inkluderade 

patienter med urostomier. 

 

Sexualiteten påverkas 

efter stomioperationen. 

Den sexuella aktiviteten 

minskar och patienterna 

önskar mer information 

om de sexuella problem 

som kan uppstå 

postoperativt. 
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Artikelmatris 10         

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Soares Mota, M., von 

Schustuschitz dos Reis, 

T., Calcagno Gomes, G., 

Barros, E., Nörnberg, P., 

& da Silveira. (2015). 

Stomized patients’ 

perception of the 

stomatherapy service: a 

descriptive study. Online 

Brazilian Journal of 

Nursing. 14(3), 1-6.  

Land: Brasilien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To understand the 

importance of the 

stomatherapy service 

through the perception of 

stomized patients. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys.  

 

Inklusionskriterier: 

patienter med 

tarmstomier. 

 

12 deltagare. 
 

Styrkor: går på djupet om 

betydelsen av stöd från 

vårdpersonal och 

betydelsen av stödgrupper 

postoperativt. 

 

Svagheter: begränsad 

beskrivning av deltagarna, 

till exempel 

könsfördelning och ålder. 

 

Sjuksköterskor har en 

viktig roll i den 

stomiopererades vård. 

Stödgrupper där patienter 

träffas och utbyter 

erfarenheter har god 

påverkan på livskvaliteten. 

 


