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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige lever cirka 20 000 personer med en stomi. De vanligaste 

orsakerna till att personer stomiopereras är att hon eller han lider av Ulcerös 

Colit, Morbus Crohn eller cancer i tjock- eller ändtarm. Vid en stomioperation 

leds tarmen ut genom bukhinnan och sys fast på huden. Öppningen täcks med 

stomibandage som samlar upp avföringen. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med en tarmstomi.  

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Elva vetenskapliga 

artiklar erhölls efter systematisk sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Psykinfo. Studiernas resultat bearbetades och kategoriserades. 

Resultat: En fysiskt förändrad kropp ledde till psykiska reaktioner och känslor. 

Det var främst de psykiska upplevelserna som ledde till hinder i vardagen men 

det uppkom också rent fysiska hinder relaterade till att ha en stomi på buken.  

Slutsats: Fynden i litteraturstudien tyder på att en förändrad kropp, relaterat till 

en stomioperation, leder till fysiska och psykiska upplevelser. Upplevelserna 

beskrivs ofta som hinder i vardagen, många blir socialt isolerade eller lever i 

rädsla för att stomin ska lossna i en olämplig situation. Sexualiteten blir 

påverkad och betydelsen av det varierar beroende på person.  

Nyckelord: Stomi, upplevelse, självbild, sexualitet, fysiska hinder 
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Inledning 

Enligt C. Rolandsson, redaktör för patientföreningen ILCO (personlig kommunikation, 16 

november 2010) lever i Sverige cirka 20 000 personer med en tarmstomi. De vanligaste 

anledningarna till att en patient stomiopereras är att patienten lider av: Ulcerös Colit, Morbus 

Crohn eller cancer i tjock- eller ändtarmen. Sjödahl & Månsson (1998) beskriver att bli 

stomiopererad innebär förändringar i det vardagliga livet som kan påverka rutiner och 

kroppsuppfattning. Födointaget måste anpassas, patienten ska undervisas i stomivård, 

avföringsmönstret kan förändras och vissa funktionsstörningar i tarmen kan uppkomma som 

till exempel gasbildning, stora mängder avföring och läckage ( ibid.).  

Bakgrund 

Sjukdomar i mag- och tarmkanal 

Morbus Crohn är en inflammatorisk process som kan påverka hela mag- tarmkanalen. 

Sjukdomen karaktäriseras av att alla tarmlager blir påverkade. Symtomen som förekommer 

kan variera, de vanligaste symtomen är diarré, buksmärtor och viktnedgång (Slater, 2009). 

Debutålder för sjukdomen är vanligen runt 30 år. I första hand behandlas sjukdomen 

medicinskt men om det inte är tillräckligt kan alternativet bli operation, då den sjuka 

tarmdelen tas bort (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). Om inflammationen är grav 

anläggs en stomi för att minska sjukdomsproblematiken (ILCO, 2010A).  

Ulcerös Colit är en inflammatorisk process, i tarmens slemhinna. Den förekommer främst i 

ändtarmen men sträcker sig ofta upp längs tjocktarmen (Sephton, 2009). I Sverige drabbas 

cirka fem per 100 000 invånare varje år av sjukdomen (Persson m.fl., 2008). Sjukdomen 

diagnostiseras vanligen i åldrarna 15-45 år. Symtomen som uppkommer är rikligt med blodiga 

diarréer och buksmärta. Avföringen kan även innehålla var och slem. I första hand behandlas 

sjukdomen med medicinsk behandling. Om den är otillräcklig kan det vara aktuellt att anlägga 

en stomi (Sephton, 2009). 

Tjock- och ändtarmscancer är en vanligt förekommande cancerdiagnos i Västvärlden. 

Incidensen för tjocktarmscancer är 3000 fall per år i Sverige och 1700 fall per år för 

ändtarmscancer (Persson m.fl., 2008). Faktorer som påverkar uppkomsten av cancer i tjock 

och ändtarm är kostvanor, motionsvanor och rökning. Förekomst av sjukdomarna Ulcerös 

Colit och Morbus Crohn ökar risken för cancerutveckling i tarmarna. Symtom på sjukdomen 

kan vara förändrade avföringsmönster, blodig avföring, diarré, förstoppning, trötthet och 

smärta. Behandlingen innebär att tumören opereras bort och i vissa fall anläggs en stomi. 

(ILCO, 2010B).  

Stomi 

Stomi är från början ett grekiskt ord som betyder mun eller öppning. Tarmen leds ut genom 

bukhinnan och sys fast på huden. Öppningen täcks med ett stomibandage som samlar upp 

avföringen. De vanligaste orsakerna till att en patient stomiopereras är att patienterna lider av: 
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Ulcerös Colit, Morbus Crohn eller cancer i tjock- eller ändtarm (Sjödahl & Månsson, 1998). 

En stomi kan vara tillfällig eller permanent beroende på anledning bakom anläggningen av 

stomin (Persson m.fl., 2008). En tillfällig stomi anläggs för att avlasta tarmen under 

läkningsprocessen efter en tarmoperation. Vanligen läggs stomin ned igen efter sex månader 

(ILCO, 2010C). En permanent stomi anläggs om ändtarm och nedre delen av tjocktarm måste 

tas bort (ILCO, 2010B).  Beroende på var sjukdomen är lokaliserad kan en stomi vara anlagd 

på olika ställen och benämns efter detta (Järhult & Offenbartl, 2006). När det blivit aktuellt 

med en stomioperation är det viktigt att göra en stomimarkering. En sådan markering utförs 

på patientens kropp i syfte att få stomin så välplacerad som möjligt. Om stomin anläggs på ett 

olämpligt ställe kan det leda till läckage från stomipåsen och det kan ge hudskador (Persson 

m.fl., 2008). 

Förändrad kroppsuppfattning 

Black (2004) skriver i sin studie att anledningen till att en stomi anläggs är för att öka 

patientens välbefinnande genom att symtomen från sjukdomen ska minska. Människan har en 

uppfattning av hur kroppen fungerar och ser ut vilket är en bild som utvecklas från födseln. 

Kroppsuppfattningen förändras drastiskt vid operation, på grund av att den kroppsliga 

funktionen och utseendet ändrats. Många har förmågan att anpassa sig till förändringen som 

en stomioperation innebär. För många är det tabu att tala om kroppssekretion eftersom 

människan, i ett tidigt stadium i livet, lär sig att kontrollera sin avföring och att det ska skötas 

privat. Förmågan att kunna kontrollera sin avföring försvinner vid en stomianläggning vilket 

bidrar till en förändrad kroppsuppfattning. Påverkan sker också på flera olika områden i livet; 

de fysiska, emotionella, kognitiva, kulturella, sexuella och ekonomiska (ibid.). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienterna genom att lyssna och uppmuntra till att samtala om 

upplevelser och rädslor. Ett bra tillfälle för samtal kan vara då sjuksköterskan undervisar 

patienterna i stomivård, vilket sker avskilt och i lugn och ro. Många känslor kan uppkomma 

och det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om och har förståelse varför de olika 

känslorna uppstår för att kunna stödja patienten på bästa sätt. Undersökningar visar att 

patienter oftast inte berättar om sina upplevda problem om inte sjuksköterskan specifikt frågar 

om dem. Förmågan att kunna uppmärksamma och tala om problem är en viktig egenskap hos 

sjuksköterskan så adekvata åtgärder kan vidtas för att hjälpa patienterna (Black, 2004).  

Omvårdnadsteori 

Callista Roys omvårdnadsteori är en adaptionsteori som utgår ifrån att människan är en bio-

psyko-social helhet som ständigt måste anpassa sig till förändringar som sker, både i den inre 

och yttre miljön. Som sjuksköterska är målet att stödja individen att gå igenom anpassningen 

till förändringarna. De adaptionsområden som en person agerar inom är: fysiologiska behov, 

självbild, rollfunktion och social ömsesidighet. Stimuli som påverkar hur personen agerar är 

fokala, kontextuella och residuala. Fokala stimuli är direkt påverkan, kontextuella är de 

stimuli som finns i miljön och residuala stimuli handlar om personlighetsdrag. Sjuksköterskan 
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kan hjälpa patienten till adaption genom att påverka stimulus eller hjälpa honom eller henne 

att hantera stimuli (Roy, 2009).  

Problemformulering 

Som beskrivs ovan finns det mycket som påverkar en människa som blir stomiopererad. 

Utseendet och funktionen förändras vilket kan ge upphov till olika känslor. Det är vanligt att 

patienter inte pratar om vad de känner och upplever i den nya situationen. Sjuksköterskan bör 

därför ha kunskap om vad en stomiopererad patient kan uppleva för att kunna identifiera 

ohälsa. Det är av vikt att få en inblick i hur den stomiopererade patienten upplever sin 

situation och därför görs en litteraturstudie. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med en tarmstomi. 

Metod 

Studien hade en beskrivande design och har genomförts i form av en systematisk 

litteraturstudie. Litteraturstudien utfördes enligt följande steg: författarna motiverade varför 

studien gjordes och formulerade en fråga som gick att besvara. Därefter formulerades en plan 

för litteraturstudien och sökord bestämdes. Sökstrategi identifierades och litteratur valdes i 

form av vetenskapliga artiklar.  Litteraturen värderades kritiskt, kvalitetsbedömdes och den 

litteratur som skulle ingå valdes och analyserades. Metod och resultat diskuterades, 

sammanställdes och slutligen drogs slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökstrategi 

För att få fram relevant litteratur gjordes en databassökning i Cinahl, Pubmed och Psycinfo. 

Cinahl valdes eftersom det är en databas som täcker området omvårdnad. Pubmed innehåller 

artiklar från både områden inom medicin och omvårdnad. Psycinfo är en bred databas med 

psykologisk forskning inom områden som omvårdnad, medicin och andra närbelägna 

områden. Sökorden valdes utifrån syftet som översattes till engelska. Sökorden kombinerades 

med de booleska operatorerna: AND och OR. AND innebär att operatorn hittar referenser 

som innehåller alla valda orden och OR innebär att operatorn hittar referenser som innehåller 

något av orden som kombinerats (Forsberg & Wengström, 2008). Synonymer till sökorden 

söktes fram i ämnesordlistor för att få en bred sökning. Ämnesordlistor är inlagda i 

databaserna och för varje ämnesord finns underrubriker som bildar ett sökträd (ibid.). 

I Cinahl användes begränsningarna 2005-2010 och Peer Reviewartiklar. Vid sökningen i 

Cinahl användes sökorden: stoma och experience. Ostomy är en synonym till stoma och 

användes därför i sökningen. För att få ett bredare resultat söktes ämnesord fram så kallade 

Subheadings. Det ämnesord som valdes för stoma var ostomy care. Kombinering med 

booleska operatorer gjordes enligt följande: stoma OR ostomy OR ostomy care. Stoma och 

ostomy fritextsöktes medan ostomy care var taget ur ämnesordlistan. Motsvarande ämnesord 

till experience var life experiences. Fritextsökning gjordes med ordet experience och 
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kombinerades med ämnesordet life experiences med booleska operatorn OR. Genom att 

kombinera alla versioner av de två sökorden med booleska operatorn AND uppnåddes ett 

resultat av 78 artiklar. 

I sökningen i Pubmed begränsades sökningarna med 2005-01-01-2010-11-09 och English och 

i sökningen i Pubmed användes ordet stoma i fritextsökning. För att få fram synonymord till 

stoma användes MesH databas vilket resulterade i ämnesorden ostomy och surgical stomas. 

Frittextordet stoma och ämnesorden ostomy och surgical stomas kombinerades med den 

booleska operatorn OR. Motsvarande ämnesord för experience var life change events. En 

kombination med experience i fritext och life change events, ämnesord, gjordes med boolesk 

operator OR. Kombination av alla synonymer av de två orden gjordes med AND vilket 

resulterade i 743 artiklar. Ordet nurs* lades därför till i sökning med AND, för att få artiklar 

som var mer omvårdnadsinriktade. Nurse trunkerades (*) vilket innebar att olika böjningar av 

ordet inkluderades i sökningen. Sökningen gav ett resultat på 46 artiklar som ansågs vara ett 

för snävt resultat. Sökningen utökades med ämnesordet quality of life, som en synonym till 

experience, vilket resulterade i 100 artiklar.  

I Psycinfo var begränsningarna 2005-2010, Peer Review och English. I Psycinfo användes 

orden stoma och ostomy i fritextsökning kombinerat med OR. Ämnesordet, så kallade 

descriptors, som söktes fram för experience var life experience. Stoma OR ostomy, i fritext, 

kombinerades med life experience som ämnesord vilket resulterade i 4 artiklar. Sökning 

ansågs vara för snäv och ett antal ämnesord söktes fram så kallade subkategorier inkluderades 

istället i sökningen. De var life changes, quality of life, life style changes, well being, 

readiness to change och stages of change. Synonymorden kombinerades med OR. För stoma 

och ostomy fanns inget bra övergripande ämnesord, dock inkluderades databasens förslag 

som var colostomy. Alla subkategorier kombinerades med OR, likaså alla synonymer till 

stoma. Orden kombinerades med AND och det resulterade i 52 artiklar.  

Urval 

Urval ett skedde genom granskning av titlar, urval två genom att läsa abstract och urval tre 

genom att läsa hela artiklar. Det skedde i olika steg av sökningen, (Bilaga 1). Artiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades. Artiklar som handlade om: sjuksköterskans roll 

i stomivård, urostomier, tracheostomier, stomiförband och tillbehör samt barn med stomier, 

exkluderades. De artiklar som inkluderades var baserade på studier gjorda med 

stomiopererade personer från 18 års ålder och uppåt. Patienter med ileostomi, colostomi, 

temporär och permanent stomi inkluderades. Bakomliggande sjukdom till stomioperationen 

hade ingen inverkan på urvalet.  

Sökningen i Cinahl resulterade i 78 artiklarna varav samtliga titlar lästes. Efter första urvalet 

lästes 34 abstract och tio artiklar lästes i sin helhet (Bilaga 1). Åtta artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. En av artiklarna exkluderades eftersom den handlade om vilka material och 

tillbehör som används mest. En artikel handlade endast om coping och inte om upplevelsen.  
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Sökningen i Pubmed resulterade i 100 artiklarna varav samtliga titlar lästes. Efter första 

urvalet lästes 38 abstract och fem artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet (Bilaga 1). De fem 

artiklar som lästes exkluderades. En kvantitativ artikel hade resultat som till största delen inte 

var signifikant, en artikel beskrev hur ofta patienterna tömde sin kontinenta stomi, en artikel 

beskrev könsskillnader och sömnsvårigheter, en artikel handlade om spirituell livskvalité och 

en handlade om anhörigas upplevelser.  

Av de 52 artiklarna som sökningen i Psycinfo resulterade i lästes samtliga titlar. Därefter 

lästes 13 abstract och fem artiklar valdes ut för att läsas i sin helhet (Bilaga 1). Två av 

artiklarna inkluderades i studien. Av de artiklar som exkluderades var en dubblett, en annan 

var en kort rapport som brast i vetenskaplig kvalité, en svarade inte på syftet utan var mer 

kopplat till stöd runt patienterna. 

Dataanalys 

De artiklar som valdes ut efter urval tre granskades för vetenskaplig kvalitet enligt Forsberg & 

Wengströms (2008) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna 

granskades för att se om de besvarade frågeställningen, för att upptäcka metodologiska brister 

och att se om resultatet kunde ha relevans i litteraturstudien (Bilaga 2).  

Författarna läste samtliga artiklar i sin helhet för att identifiera resultatdelar i texterna. 

Författarna läste samtliga artiklar separat och jämförde sedan vad de kommit fram till. När 

bearbetning och analysen av resultatdelar var gjord skapades kategorier genom diskussion 

mellan författarna som svarade mot litteraturstudiens syfte. Varje kategori tilldelades en färg. 

Resultatdelarna i artiklarna markerades med färgpennor och resultatet delades upp i skillnader 

och likheter med hjälp av färgmarkeringarna. När uppdelningen var gjord placerades delarna 

under respektive kategori. 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien kontrollerades att de var vetenskapligt granskade 

och etiskt godkända av en etisk kommitté. I tre av artiklarna framgick det inte i texten att de 

var godkända av en etisk kommitté.  De tre artiklarna var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift som framhöll att alla studier var etiskt godkända. 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fem kategorier; förändrad syn på sig själv, fysiska upplevelser, 

emotionella upplevelser, sexualitet och upplevelsen av acceptans och anpassning. 

Förändrad syn på sig själv 

Att få en stomi skapade ett problem med självbilden för många deltagare (Dazio, Sonobe & 

Zago, 2009; Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). En deltagare uppgav att 

det var en chockerande och skrämmande upplevelse att se en bit av sig själv på utsidan av 

kroppen (Dazio m.fl., 2009). Flera deltagare beskrev att de kände sig annorlunda efter 

stomioperationen (Annells, 2006; Dazio m.fl.,2009; Honkala & Berterö, 2009; Savard & 
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Woodgate, 2009; Smith, Loewenstein, Rozin, Sheriff & Ubel, 2007). Många kvinnor 

upplevde lägre värde som kvinna, i jämförelse med andra friska kvinnor, eftersom de noterade 

att deras kropp var förändrad (Honkala & Berterö, 2009). Männen uppgav att de förväntades, 

som män, att vara ett landmärke hemma och på jobbet (Dazio m.fl., 2009). Många beskrev en 

längtan efter att bli normal igen (Annells, 2006; Dazio m.fl.,2009; Honkala & Berterö, 2009; 

Savard & Woodgate, 2009). Andra beskrev att de hade svårt att presentera sig själva och de 

använde olika strategier för att dölja sitt sanna jag för familj och vänner (Savard & Woodgate, 

2009). Många undvek att vara i situationer där de kände sig blottade för andra (Annells, 2006; 

Dazio m.fl.,2009; Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 2009). I flera studier 

beskrevs ett behov att gömma stomin för de ville inte att andra skulle se den (Honkala & 

Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Savard & Woodgate, 2009). En kvinna beskrev 

att hon upplevde att alla kunde se att hon hade en stomi (Owen & Papageorgiou, 2008). 

Fysiska upplevelser 

Att få en stomi innebar att fysiska svårigheter uppstod (Annells, 2006; Barnabe, & 

Dell'Acqua, 2008; Dazio m.fl., 2009; Honkala & Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008; 

Ramirez m.fl., 2009; Richbourg, Thorpe & Rapp, 2007; Savard & Woodgate, 2009). Tarmgas 

var ett återkommande beskrivet besvär (Annells, 2006; Dazio m.fl.,2009; Savard & Woodgate 

2009). En deltagare uppgav att tarmgasen orsakade smärta, speciellt i de situationer där hon 

försökte förhindra tarmgasen från att läcka ut (Annells, 2006). Tarmgaserna ökade vid rörelse 

vilket innebar att en deltagare tyckte det var jobbigt att gå hemifrån (Dazio m.fl.,2009). När 

stomipåsen fylldes med luft var deltagare rädda för att den skulle synas och det gjorde att de 

klädde sig i stora kläder för att dölja påsen (Savard & Woodgate, 2009). 

I studierna beskrevs även problem med odör (Annells, 2006; Dazio m.fl., 2009; Honkala & 

Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Ramirez et al., 2009; Richbourg m.fl., 2007). 

Några deltagare undvek att åka till vänner och hälsa på av rädsla för att odören från 

stomipåsen skulle sätta sig i väggar och rum där de befann sig (Honkala & Berterö, 2009). 

Att stomipåsen läckte upplevdes som ett problem för flera deltagare (Honkala & Berterö, 

2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Ramirez m.fl., 2009; Richbourg m.fl., 2007; Savard & 

Woodgate, 2009). En deltagare beskrev att hon inte åkte och badade av rädsla för att 

stomipåsen skulle lossna (Honkala & Berterö, 2009). En deltagare beskrev att han haft 

erfarenhet av att några påsar var defekta och lossnade, han undvek att spela golf på grund av 

rädsla för läckage. En annan beskrev att om han satt och pratade kunde han känna lukten av 

stomin och då uppstod rädslan för att påsen skulle lossna (Owen & Papageorgiou, 2008). De 

flesta försökte ha så noggrann kontroll på påsen som möjligt för att undvika läckage (Ramirez 

m.fl., 2009). Några uppgav att läckage blev en stressfaktor för dem (Savard & Woodgate, 

2009).  

Hudirritation uppgavs vara ett problem (Honkala & Berterö, 2009; Richbourg m.fl., 2007). I 

en annan studie var stomin placerad i midjan vilket gav upphov till skav och hudirritation 

(Honkala & Berterö, 2009). 
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Några beskrev att de inte kunde träna eftersom det var svårt att göra vissa rörelser, som till 

exempel att ligga på magen eller att stretcha (Honkala & Berterö, 2009). I studien av Barnabe, 

& Dell'Acqua (2008) uppgav en man att han inte kunde lyfta tungt, i övrigt upplevde han inga 

hinder i tillvaron. I samma studie upplevde några att det var besvärligt att hantera stomipåsen 

rent praktiskt, men med tiden lärde de sig att utföra egenvård (ibid.). Vissa av kvinnorna 

tyckte det var svårt att återgå till arbetet. Stomin upplevdes som ett hinder rent fysiskt, 

eftersom det innebär att läckage kan uppstå som gör det svårt att passa tider (Honkala & 

Berterö, 2009). 

Hos stomiopererade påverkas diet och matvanor (Honkala & Berterö, 2009; Savard & 

Woodgate, 2009). I en studie sökte deltagarna efter en passande diet och vätskebalans. 

Problemet upplevdes i olika hög grad, beroende på vilken stomi de hade (Honkala & Berterö, 

2009).  

Emotionella upplevelser 

Personlig påverkan var varierande (Annells, 2006; Barnabe, & Dell'Acqua, 2008; Dazio m.fl., 

2009; Honkala & Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Ramirez m.fl., 2009; 

Richbourg m.fl., 2007; Savard & Woodgate, 2009; Smith, Loewenstein, Jankovic & Ubel, 

2009). I en studie var 53 % deprimerade eller hade ångest (Richbourg m.fl., 2007). Beroende 

på om stomin var tillfällig eller permanent kunde livstillfredsställelsen variera. För de med en 

permanent stomi ökade livstillfredställelsen snabbare än för de med en tillfällig stomi (Smith 

m.fl., 2009). Några upplevde att de kände osäkerhet, svaghet, hade en ständig oro och 

upplevde trötthet. Vissa kvinnor beskrev att tröttheten resulterade i att de inte orkade ta hand 

om hemmet. Några beskrev svårigheter att klara av saker de ville göra vilket gav dem lågt 

självförtroende (Honkala & Berterö, 2009). För några var stomin en källa till frustration och 

stress. De var upprörda i början över att få stomin men att få stomin gjorde att de upplevde sig 

friska, de kände sig som ett ”nytt jag”. De hade inte känt sig så friska på länge och det gav 

dem frihet, ett nytt liv, för de kunde göra saker som de inte kunnat förut (Savard & Woodgate, 

2009). Tiden hade en positiv inverkan på välbefinnandet liksom på livskvalitén för dem med 

en permanent stomi (Smith m.fl., 2009). Studier visade att ju mer symtom från stomin som 

förekom ju lägre livskvalité upplevde deltagarna (Smith m.fl., 2009; Smith, Loewenstein, 

Rozin, Sheriff & Ubel, 2007). Patienter med en temporär stomi upplevde en minskad 

livskvalité med tiden (Smith m.fl., 2009). I en studie framgick att om känsligheten för att 

känna avsmak var hög så ökade känslan av stigmatisering hos de stomiopererade. Det visade 

sig också att om deltagarna kände avsmak inför stomin minskade livsglädjen och livskvalitén 

(Smith m.fl., 2007). 

Sexualitet 

Flera deltagare beskrev svårigheter med den sexuella aktiviteten relaterat till stomin (Annells, 

2006; Dazio m.fl., 2009; Honkala & Berterö, 2009; Ramirez m.fl., 2009; Savard & Woodgate, 

2009). Vissa män beskrev att de kände sig oroliga över sexuell aktivitet, de kände sig mindre 

manliga, svagare och vissa hade ingen lust och andra hade lust men ingen erektion (Dazio 

m.fl., 2009). Kvinnorna kände sig mindre attraktiva och vissa beskrev att de kände sig 
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smutsiga (Honkala & Berterö, 2009). En kvinna beskrev att intimitet var svårt eftersom 

tarmgas kom ut när två kroppar pressades ihop. Det upplevdes som frånstötande. Hennes man 

bedyrade att det inte besvärade honom men hon hade svårt att tro honom. Kvinnan beskrev att 

hon var tacksam för att de fortfarande hade ett förhållande trots att den sexuella delen inte 

fungerade längre (Annells, 2006). I en annan studie beskrevs att deltagare i ett förhållande 

blev generade när det kom till intimitet för de hade inte kommit till ro med sin stomi (Savard 

& Woodgate, 2009). En deltagare beskrev att det krävdes noggrann planering för intimitet och 

det fanns inget rum för spontanitet (Honkala & Berterö, 2009). 

Vissa upplevde svårigheter direkt efter operationen men de kunde återgå till sex efter några 

mindre modifikationer i deras sexuella repertoar. Vissa utarbetade en ritual som innebar att 

tömma, rengöra och gömma stomiförbandet. Flera deltagare beskrev att de själva inte ville se 

påsen vid sexuell aktivitet samt att de inte ville att deras partner skulle se den. En kvinna 

trodde att hennes man skulle känna sig äcklad över att hon hade avföring i påsen, eller över 

huvud taget känna stomin medan en upplevde att hennes man fortfarande tyckte att hon var 

åtråvärd. De upplevde att deras partner var ett stöd i situationen och att det var på grund av 

dem som de kunnat återgå till sexuell aktivitet (Ramirez m.fl., 2009). 

En del kvinnor som inte var i ett förhållande tenderade att tro att ha en stomi skulle göra det 

väldigt svårt att träffa en sexuell partner, de kände sig osäkra på hur en man skulle reagera på 

stomin. En deltagare berättade att hon onanerade ibland för det var mindre komplicerat och 

bekvämare sexuell tillfredställelse. Vissa beskrev att de tidigare hade varit sexuellt aktiva 

efter stomioperationen men att de nu, relaterat till ålder, inte var sexuellt aktiva längre 

(Ramirez m.fl., 2009).  

Några beskrev att de inte kände sig attraktiva på grund av att de upplevde att de luktade. En 

beskrev att antingen måste hon komma över avskyn till sin egen kropp eller så fick hon 

acceptera att leva i celibat. En kvinna beskrev att hon inte kände sig bekväm med att onanera. 

Hon sa även att om hon hade varit yngre kanske det hade varit mer jobbigt att hon inte kunde 

ha sexuella förhållanden. Det var okej att vara utan sex för hon fick ju leva (Ramirez m.fl., 

2009).  

Upplevelsen av acceptans och anpassning 

Många individer accepterade stomin eftersom de upplevde att hotet om sjukdom eller död 

eliminerades (Barnabe, & Dell'Acqua, 2008; Dazio m.fl., 2009; Honkala & Berterö, 2009; 

Ramirez m.fl., 2009; Savard & Woodgate, 2009). Trots att det var komplicerat att leva med en 

stomi så var de vid liv och kände sig inte längre sjuka, hade inte ont eller riskerade att 

plötsligt dö (Barnabe, & Dell'Acqua, 2008; Honkala & Berterö, 2009 En deltagare upplevde 

att hon inte var psykiskt redo att acceptera stomin vilket ledde till frustration (Savard & 

Woodgate, 2009). Kvinnorna upplevde att deras partners spelade en stor roll i återhämtningen 

och accepterandet av den förändrade kroppen (Ramirez m.fl., 2009). ). 

Deltagarna kom så småningom till ro med sin stomi. Några beskrev att de upplevde att 

sjukdomsprocessen hade varit som ett experiment som hjälpte dem att bli bättre människor 

(Savard & Woodgate, 2009). För de med temporär stomi underlättade det att veta att stomin 
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var temporär och att kroppen skulle återgå till det normala hjälpte till acceptans (Owen & 

Papageorgiou, 2008; Savard & Woodgate, 2009). Känslan av att vara bekväm med situationen 

tillät dem att fortsätta med livet. De blev mer bekväma med vilka de var som individer och 

kunde acceptera sig själva. En deltagare beskrev att hon spenderade flera år för att komma till 

rätta med att hon kände sig annorlunda gentemot andra (Savard & Woodgate, 2009). 

Flera deltagare beskrev att deras mål var att känna sig normala. När de kände sig normala 

ansåg de sig ha accepterat stomin (Annells., 2006; Dazio m.fl., 2009; Honkala & Berterö, 

2009). Kvinnorna beskrev att de strävade efter att leva ett vardagsliv och att inte låta stomin 

bli en sjukdom eller ett handikapp (Honkala & Berterö, 2009). 

Flera deltagare sökte alternativ för att kunna utföra de aktiviteter de ville göra. Det blev en 

vardaglig utmaning att alltid leta andra vägar (Barnabe, & Dell'Acqua, 2008; Honkala & 

Berterö, 2009). En deltagare beskrev att det var svårt att gå till kyrkan, relaterat till ljud som 

kan höras från stomin, men valde att alltid sitta vid orgeln (Barnabe, & Dell'Acqua, 2008). 

I en studie upplevde 48 % att deras anpassning till stomin var ganska bra eller dålig 

(Richbourg m.fl., 2007). Ju högre känslighet för avsmak desto mindre anpassade sig 

deltagarna till stomin. Om deltagarna uppfattade sig stigmatiserade eller hade besvär av 

symtom minskade anpassningen till att ha stomi (Smith m.fl., 2007). En beskrev att hon 

trodde att önskan att leva måste finnas för att kunna anpassa sig till livet med en stomi 

(Ramirez m.fl., 2009). 

I tidigare studier fanns beskrivet att planering var en viktig faktor för att anpassa sig till den 

nya situationen (Honkala & Berterö, 2009; Ramirez m.fl., 2009). Att planera så material 

räckte inför resor var viktigt för att kunna åka från hemmet och att veta var man kan få tag i 

mer om materialet tar slut. Planeringen ledde till att deras liv kretsade kring rutiner och det 

påverkade de personliga relationerna (Honkala & Berterö, 2009). 

Syntes 

Resultaten visade att en förändrad självbild ledde till upplevelsen av att vara annorlunda i 

jämförelse med andra personer. Det uppkom rent fysiska hinder relaterade till att ha en stomi 

på buken, vilket ledde till att patienterna minskade på tiden att vara i sociala sammanhang. De 

emotionella upplevelserna var varierande. Vissa deltagare var deprimerade medan andra 

beskrev att de hade fått ett nytt jag. Sexualitet var svårt eftersom påsen blev synlig och 

upplevdes störande. Upplevelsen av att mycket tid användes till anpassning var frekvent 

beskrivet.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Den valda metoden, en systematisk litteraturstudie, är en bra metod för att besvara 

frågeställningen. Alternativet är att göra en allmän litteraturstudie men då tappar man graden av 

kontroll som man har i en systematisk litteraturstudie. Det skulle även vara tänkbart att göra en 
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empirisk studie och gå till en patientförening. En litteraturstudie resulterar i en 

kunskapssammanställning inom området som kan användas i praktiken eftersom den består av 

vetenskapligt baserat material. 

En studie innehöll tre deltagare med urostomi och elva med tarmstomi. Urostomi är angivet som 

ett exklusionskriterium i urvalet. Studien värderades till att ha relevans i vår litteraturstudie 

eftersom majoriteten hade tarmstomi. Författarna valde att inkludera artiklar som innehöll 

deltagare med tarmstomi, oavsett bakomliggande sjukdom. Det innebär att cancer, inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD), missbildningar och andra mindre vanliga sjukdomar inkluderades. Att 

inkludera de olika sjukdomarna kan innebära att upplevelserna varierar mycket vilket kan 

innebära både positiva och negativa konsekvenser. Resultatet från artiklarna kan komma att 

variera vilket gör det svårt att få en homogenitet, samtidigt kan det vara intressant att se på 

skillnader beroende på sjukdomsbakgrund. 

Fyra av litteraturstudiens artiklar var producerade i USA (Ramirez m.fl., 2009; Richbourg m.fl., 

2007; Smith m.fl., 2007; Smith m.fl., 2009). Två stycken var från Brasilien (Barnabe, & 

Dell'Acqua, 2008; Dazio m.fl., 2009), en från Storbritannien (Owen & Papageorgiou, 2008), en 

från Sverige (Honkala & Berterö, 2009), en från Australien (Annells, 2006) och en från Kanada 

(Savard & Woodgate, 2009). Studierna som inkluderats är till största del från välfärdsländer med 

undantag för Brasilien. Det hade dock varit intressant att få med en artikel ifrån Asien för att 

skildra eventuella kulturella skillnader.  

Eftersom endast tre databaser användes till litteraturstudien finns det en risk att inte all 

tillgänglig kunskap i området blev inkluderat och det kan påverka resultatet. Författarna anser 

att materialet som insamlats ger en bra insikt i ämnet och resultatet har en bra överförbarhet 

till den kliniska verksamheten.  

När sökningen i Pubmed gjordes med orden stoma, ostomy, surgical stomas, experience och 

life change events hittades 743 artiklar. Författarna begränsade sökningen med ordet nurs* för 

att få omvårdnadsinriktade artiklar. Sökningen gav ett resultat på 46 artiklar och författarna 

valde att utöka sökningen med ämnesordet quality of life, som en synonym till experience, 

vilket resulterade i 100 artiklar. Det finns en risk att artiklar som svarade mot syftet kunde 

påfunnits i resultatet på 743 artiklar då nurs* begränsar sökning drastiskt. Dock styrks 

sökstrategin av att många artiklar i resultatet redan återfunnits i Cinahlsökningen vilket 

indikerar att sökorden svarar mot syftet. 

I sökningen i Psykinfo inkluderades ämnesordet colostomy, vilket kan anses vara för specifikt 

eftersom studien ska inkludera både kolostomi- och ileostomiopererade. Colostomy var det 

förslag databasen gav som ämnesord till stoma och ostomy. Eftersom colostomy, stoma och 

ostomy kombinerades med OR uteslöt inget av orden de andra och författarna ansåg att 

colostomy utökade sökningen till ett tillfredsställande antal artiklar. 



            

                                                                                                                                                                                                                            

14 

 

En artikel som exkluderades från sökningen i Psycinfo var en kort rapport som författarna 

ansåg brast i vetenskaplig kvalité. Resultaten i rapporten hade till största delen ingen statistisk 

signifikans.  

Urvalet resulterade i sju kvalitativa artiklar och tre kvantitativa artiklar. De kvalitativa 

artiklarna ökar förståelsen för upplevelsen och den komplexa verkligheten. De kvantitativa 

studierna, som förklarar och ser samband, kompletterar litteraturstudiens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008). Alla tio artiklar höll god vetenskaplig kvalité och det var bara vissa delar 

som fattades i enstaka artiklar. I artikeln av Barnabe & Dell'Acqua (2008) var miljön och 

exklusionskriterier inte beskrivna. Bias diskuterades inte i artikeln. Författarna ansåg att 

risken för bias inte var stor i artikeln då citat förekom frekvent i texten och valde därför att 

inkludera den i litteraturstudien. I artikeln av Ramirez (2009) diskuterades risken för 

selektions- och deltagarbias på grund av det stora bortfallet. Att författarna diskuterar risk för 

bias är en styrka för författarens trovärdighet. Savards och Woodgates (2009) artikel höll god 

vetenskaplig kvalité då alla steg var välbeskrivna. Studiedesignen var retrospektiv vilket kan 

medföra minnesbias. Eftersom deltagarna var unga anser författarna att risken att minnas fel 

inte var så stor (Bilaga 2).  

Författarna anser att det finns en brist i litteraturstudien som gjorts. Vid det slutgiltiga urvalet 

minskades antalet artiklar ned till tio stycken. Det finns en risk att relevant material för 

studien kunde ha hittats i de exkluderade artiklarna. Artiklarna som inkluderades ansågs, av 

författarna, att innehålla mer relevant material i förhållande till de exkluderade artiklarna. 

En viss tolkning skedde i arbetet med att kategorisera texterna och det fanns risk att texterna 

feltolkades. Författarna tolkade texten enskilt och jämförde sedan med varandra vad som 

framkommit. Förfarandet resulterade i minskad risk för feltolkning. 

Resultatdiskussion   

I litteraturstudien framkom att få en stomi skapade ett problem med självbilden för många 

deltagare. Andra studier visar också att personer som genomgått en stomioperation uppfattar en 

förändring av självbilden direkt relaterad till operationen. Kroppsfunktionen och utseendet 

förändras vilket kan leda till problem eftersom samhället ställer krav på personer att se attraktiva 

ut (Brown & Randle, 2005). Att reagera på att kroppen blir förändrad och inte se ut som alla andra 

är förväntat. Det ligger ett visst tabu i att tala om avföring och att få ”analöppningen” på magen 

borde ge upphov till känsloreaktioner. Calista Roy talar om självbilden som en del i den bio-

psyko-sociala helheten (Roy, 2009). Hos deltagarna i studien är självbilden påverkad av fokala 

stimuli i form av en kirurgiskt anlagd öppning på magen. Som sjuksköterska finns då möjligheten 

att påverka det fokala stimulit, det vill säga stomin eller det kontextuella, miljön eller residuala 

stimulit, personlighetsdragen. Alternativet till det är att hjälpa patienten att hantera stimulis (Roy, 

2009). Att påverka det fokala stimulit, stomin, kan tyckas vara svårt, men sjuksköterskan kan 

försöka optimera funktionen av stomin. Undervisning av stomihantering och dietråd är exempel 

på vad som kan göra att stomin fungerar bra och innebär mindre inverkan på personens liv 

(Persson m.fl., 2008). Författarna föreställer sig att påverka miljön kan handla om att påverka 

omgivningen den tid patienten är på sjukhuset. Personlighetsdragen är svåra för sjuksköterskan att 
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påverka. Att hjälpa patienten att hantera stimulus är en viktig roll som sjuksköterska. Som 

Hilmarsson (2003) skriver kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att hantera svåra situationer 

genom att bland annat finnas som stöd och samtalspartner. 

I litteraturstudien framkom att odör var ett av de större problemen relaterat till att ha stomi, därför 

är det viktigt att sjuksköterskan försöker stödja patienterna. Det är viktigt att poängtera att det 

finns många olika hjälpmedel, till exempel deodorant för att eliminera doftproblem och servetter 

som skyddar för dropp, att prova för att hantera olika praktiska stomiproblem (Williams, 2008). 

Det finns också möjlighet att hjälpa patienten att komma i kontakt med en stomiterapeut.  

Resultatet visade att läckage upplevdes som ett problem för flera deltagare. Hur stomin är 

placerad är väldigt viktigt. En felplacerad stomi kan leda till svårigheter av det praktiska 

hanterandet och psykologiska problem relaterad till den ökade risken för läckage. En 

välplacerad stomi kan däremot öka livskvalitén för den stomiopererade och hjälpa den till 

acceptans av stomin. Därför är det väldigt viktigt att patienterna får en stomimarkering på rätt 

plats innan operation. Det finns ingen forskning som visar att stomier som är markerade av 

stomiterapeuter är bättre än de som är markerade av en kirurg. Beprövad erfarenhet antyder 

dock att en stomiterapeut har möjlighet att spendera mer tid att förbereda patienten inför 

operation och ta reda på deras personliga behov för att bättre kunna anpassa 

stomimarkeringen (Rust, 2009). Författarna anser att sjuksköterskan behövs i det här 

sammanhanget, vilket speglas i beskrivningen ovan. Även om stomiterapeuten är 

specialistutbildad så skildras det hur viktigt det är att ta sig tid, att lära känna och att 

personligt anpassa vården, vilket ofta är sjuksköterskans roll. 

Litteraturstudien visade att den personliga påverkan var varierande. I en annan studie förklaras 

det att den personliga påverkan beror på hur patienterna värderar deras nya hälsostatus, hur de mår 

psykiskt, och hur stressfaktorer som ångest, oro och ilska påverkar. När patienter drabbas av en 

sjukdom som leder till stomi, behöver de tid för att bearbeta och anpassa sig till den nya 

situationen. Patienterna går igenom en anpassningsprocess, då de ändrar värderingar, normer och 

konceptet livskvalitet (Boyles, 2010). Att upptäcka att en patient mår dåligt över att ha en stomi 

kan för sjuksköterskan vara en svår uppgift och det är viktigt som sjuksköterska att vara lyhörd 

och ha en förmåga att se patienten på ett djupare plan. I sammanhanget är det betydelsefullt att få 

patienterna att prata om hur de känner inför stomin. För att en stomiopererad patient ska få så lite 

personlig påverkan som möjligt bör sjuksköterskan ha kunskap i hur man hjälper patienten fram 

till det målet. Författarna anser att det är sjuksköterskans skyldighet då det i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskan ska ha förmåga 

att tillvarata det friska hos individen och tillämpa kunskaper inom rehabilitering. I 

kompetensbeskrivningen står det även att sjuksköterskan ska tillgodose de basala fysiska och 

psykiska omvårdnadsbehoven (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Resultatet visade att vissa deltagare upplevde svårigheter med den sexuella aktiviteten 

relaterat till stomin. Vissa män beskrev även att de kände sig oroliga över sexuell aktivitet. De 

kände sig svaga, mindre manliga och vissa hade lust men ingen erektion. Det finns beskrivet 

att männens förmåga att få erektion kan försvinna efter operationen och att tillståndet kan vara 
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övergående eller vara permanent (Borwell, 2009). Att erektionen kan bli påverkad hos 

männen har troligen varierande påverkan beroende på vem som drabbas. En yngre man med 

ett aktivt sexliv kan drabbas hårdare än en äldre man som kanske redan innan operationen inte 

hade ett aktivt sexualliv. Det är dock hårddragna generaliseringar och det är viktigt att inte tro 

sig veta hur människor upplever det, utan att faktiskt fråga. Som sjuksköterska i situationen är 

det viktigt att våga prata om sexualitet för att upptäcka eventuella upplevda problem hos 

patienterna. I litteraturstudien framkom att kvinnorna kände sig mindre attraktiva och 

upplevde att de var smutsiga. De ville vara rena, och ha en tom och ren stomipåse innan de 

var intima med sina män. Författarna tror att med tiden har de uppnått det självförtroende som 

behövs för att klara av att vara intima med sina män igen. Sjuksköterskans del i detta är att 

uppmuntra kvinnorna att våga vara intima och att prata med sina män om hur de känner inför 

intimitet. Tidigare studier visar att både män och kvinnor upplever känslan av att vara en 

vuxen individ med sexuella känslor är hotad relaterad till kronisk sjukdom eller att ha en 

stomi (Manderson, 2005). Eftersom många upplever sexualiteten som ett problem kan det 

behövas mer insatser från sjukvården. En modell som används för att diskutera sexualitet är 

PLISSIT-modellen. Modellen används för att underlätta samtal om sexualitet, det är en 

samtalsguide som ska hjälpa patienter att våga prata om sexualitet (Ayaz, 2009). Det finns 

fyra olika nivåer att arbeta inom; Tillåtande hållning, sexualupplysning, sexualrådgivning och 

psykoterapi/sexualterapi (Hulter, 2004). Den första nivån är en mindre avancerad kortvarig 

rådgivning till den sista som handlar om längre tids terapi. Framförallt så kan modellen 

användas av sjuksköterskan för att avgöra behovet av terapi (Ayaz, 2009). I litteraturstudien 

framkom att vissa upplevde att stödet från deras partner var anledningen till att de kunnat 

återgå till sexuell aktivitet. Författarna tror att ha ett stöd från sin partner är en viktig faktor 

för att känna sig attraktiv och fräsch. Det är troligen lättare att visa sig naken för sin partner 

som man känner sedan tidigare än att vara singel och skapa nya sexuella kontakter. I ett 

förhållande har partnern varit med under sjukdomstiden och de har fått bearbeta situationen 

tillsammans.  

 

I litteraturstudien beskrivs patienternas upplevelser av acceptans och anpassning. Författarna 

är medvetna om att kategorin kanske inte svarar på syftet. Dock anses kategorin handla om 

patienters upplevelser av den process som handlar om acceptans och anpassning. Därför är 

kategorin relevant att beskriva i litteraturstudien. Roy (2009) skriver att människan 

kontinuerligt måste anpassa sig till förändringar som sker. Författarna anser att det är av vikt 

att ha kunskap om den process som ständigt sker för att som sjuksköterska kunna hjälpa 

patienterna med omvårdnaden.  

Slutsats 

Fynden i litteraturstudien tyder på att en förändrad kropp, relaterat till en stomioperation, 

leder till fysiska och psykiska upplevelser. Upplevelserna beskrivs ofta som hinder i 

vardagen, många blir socialt isolerade eller lever i rädsla för att stomin ska lossna i en 

olämplig situation. Stomiopererade beskriver ofta att de är rädda för vad andra ska tycka 

vilket troligen leder till att de gör undvikande val. Sexualiteten blir påverkad och betydelsen 

av det varierar beroende på person.  
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Implikation 

Resultatet i studien kan komma att användas kliniskt och göra stor nytta. Om sjuksköterskan 

har kunskap om vilka fysiska, psykiska, emotionella och sociala problem stomipatienter kan 

uppleva ökar möjligheterna att hjälpa patienterna till ett värdigt och bra liv, trots stomin. Det 

är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienterna hantera problemen och fokus bör troligen 

främst ligga på att hjälpa patienterna till en optimal praktisk hantering av stomin. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om vilka olika hjälpmedel som finns för att göra den 

personliga påverkan så liten som möjligt. Det som bör komma näst är stödjandet av patienten 

så denne kan hantera situationen rent psykiskt. Diet och anhörigstöd verkar vara faktorer som 

påverkar patienter med stomi. Författarna fann lite material som tar upp de frågorna och hade 

önskat mer forskning inom de områdena. Eftersom dieten påverkar avföringen och är en 

viktig del i stomihanteringen kan det vara intressant att få mer insikt i hur patienterna 

upplever att det påverkar deras tillvaro. I vissa studier framkom det att stödet från respektive 

var viktigt för att patienterna skulle kunna acceptera stomin. Författarna anser att mer 

forskning i området behövs för att få en större kunskap och förståelse om anhörigas inverkan 

på patienternas bearbetningsprocess. Deltagarna som inkluderades i vår litteraturstudie var till 

största delen personer över 35 år. Det vore viktigt att skildra ungas upplevelser av att leva 

med stomi. Med unga menar vi personer från 18 år till medelåldern. Troligen ser vardagen för 

de unga personerna annorlunda ut och stomin påverkar andra saker. 
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Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  
 

 

Syfte 

 

 

Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

1. Annells, M. (2006). The 

experience of flatus 

incontinence from a bowel 

ostomy: a hermeneutic 

phenomenology. Journal of 

Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 33(5), 

518-524. 

 

Australien 

Att tolka och 

presentera möjliga 

betydelser av 

personer med stomi 

och deras 

erfarenheter av 

tarmgasinkontinens. 

Kvalitativ ansats. 

Hermeneutisk fenomenologi. 

 

Inklusionskriterier; att de hade personliga 

upplevelser av tarmgasinkontinens från en 

stomi. Alla var villiga att delta i studien 

samt var kapabla att uttrycka sina 

upplevelser. 

 

Bortfall : ej beskrivet. 

Strategiskt urval. 

 

6 deltagare, 4 hade colostomi, 2 hade 

ileostomi, 4 kvinnor, 2 män, ålder 50-83 

år, de var födda i 4 olika länder. De hade 

haft stomin mellan 1-10 år. 

 

Ostrukturerad intervju, djupgående 

konversation, videoinspelade. 

 

 Tolkande hermeneutisk analysmetod. 

Analysen var guidad av Gadamerianskt 

perspektiv. 

Styrka: Analysen 

av data är tydligt 

beskriven i alla 

steg.  

Artikeln är 

godkänd av etiskt 

kommitté. 

 

Svagheter: 

Bortfallet är inte 

beskrivet. 

Resultatet presenterades som en kort 

historia. I texten återfanns alla tolkade 

teman, vissa uttryckligen och andra 

underförstått. I resultatet framkom att två 

av deltagarna var allvarligt oroade av 

tarmgasens påverkan. En uppgav att hon 

var socialt isolerad, och en var 

medicinerad och fick psykiatrisk terapi för 

allvarlig depression. Två var mindre 

påverkade och hanterade situationen väl, 

förutom vid vissa tillfällen. De två 

kvarvarande hade varierande grader av 

påverkan. Tre personifierade sin stomi.  

Historierna varierade mycket men 

normalitet var ett starkt ideal för samtliga. 
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Artikelns titel, 

tidskrift, Land  
 

 

Syfte 

 

Design 

 

 

 

Värdering 

 

Resultat 

2. Barnabe, N., & 

Dell'Acqua, M. (2008). 

Coping strategies of 

ostomized individuals. 
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Enfermagem , 16(4), 712-

719. 

 

Brasilien  

Förstå 

upplevelsen av 

individer med 

intestinal 

omläggning när 

det gäller att 

klara av sina 

nya livsvillkor. 

Kvalitativ ansats. 

 

Halvstrukturerade intervjuer. 

 

Inklusionskriterier: 

Intestinal omläggning. 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

 

Strategiskt urval. 

 

Bortfall: ej beskrivet. 

 

Antal: 7 kvinnor, 4 män. 

Ålder: 3var mellan 60-69år, 

4mellan 50-59år, 2 mellan 40-49år 

2mellan 30-39år. 

Utbildning: 1 var outbildad, 8 hade ej gått ut 

grundskolan, 1hade ej gått ut gymnasiet, 1hade 

gått ut gymnasiet. 

Yrke: 3 hemmafruar, 3 arbetslösa, 2 

pensionärer, 3hade annat yrke.  

Orsak till stomi: 7hade cancer i magen, 4hade 

andra orsaker som Ulcerös colit, Morbus Crohn, 

Tuberkulos i mag-tarmkanal, sakrala sår 

relaterade till arbetsolycka.  

Antal år med stomi: 7 mellan 1-3,5 år, 4mellan 

7-10år. 7 hade permanent stomi, 4 hade tillfällig 

stomi. 

 

Intervju med bandspelare. 

 

Innehållsanalys. 

Styrkor: Citat 

förekom i texten, i 

tillräcklig mängd, 

vilket gjorde det 

möjligt att ta 

ställning ill 

relationen mellan 

tolkning och 

originaldata. 

Innehållsanalys 

används vilket är en 

vedertagen 

analysmetod. 

Tydliga kategorier 

och teman är 

beskrivna som svarar 

på syftet. Artikeln är 

god-känd av etiskt 

kommitté. 

 

Svagheter: Miljön 

och samman-hanget 

är ej tydligt 

beskrivet. 

Exklusionskriterier 

är ej beskrivna. 

Ingen diskussion om 

studier som påvisat 

samma eller 

motsägande resultat. 

En av kategorierna som utrönades var: 

”Jag var tvungen att acceptera det”, i 

vilken forskaren observerade att subjektet 

inte kunde göra annat än att acceptera 

tillståndet av att bli stomiopererad, 

eftersom det inte fanns något annat 

alternativ. Många av individerna betonade 

att även om det var jobbigt att leva med 

påsen, så var de vid liv och kände inte 

längre att de var sjuka, led av smärta eller 

stod inför risken att dö. Psykiska 

förändringar, stomiomvårdnad och 

svårigheter att hantera den nya situationen 

fick de stomiopererade att föreställa sig 

sina begränsningar och förändringar som 

skedde i sina dagliga liv. Copingstrategier 

identifierades som bla innebar att de var 

tvungna att ändra sina värderingar. Vissa 

individer hade svårt att, rent praktiskt, 

hantera stomiförbandet i början. Med tiden 

fick de förmågan till egenvård och kunde 

då sköta det själva. 
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Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  
 

 

Syfte 

 

 

Design 

 

 

Värdering 

 

 

Resultat 

3. Dázio, E., Sonobe, H., 

& Zago, M. (2009). The 

meaning of being a man 

with intestinal stoma due 

to colorectal cancer: an 

anthropological approach 

to masculinities. Revista 

Latino-Americana de 

Enfermagem , 17(5), 664-

669. 

 

Brasilien  

Att 

analysera 

betydelser 

som män, 

med stomi, 

tillskriver 

sin 

colorektal-

cancer-

erfarenhet 

och dess 

behandling. 

Kvalitativ, Etnografiskt tillvägagångssätt.  

 

Inklusionskriterier: Boende i, eller utanför, Ribeirão 

Preto. SP, brasiliansk, äldre än 18år, typ av utbildning 

spelade ingen roll, skulle ha haft tillfällig eller temporär 

stomi i minst en månad. De skulle vara psykiskt och 

fysiskt stabila. Villiga att delta. Registrerade på 

”Proctology outpatient clinic” på sjukhuset ”Hospital das 

Clinicas”. 

 Exklusionskriterier: Ej beskrivet.  

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

16 manliga deltagare med stomi pga coloncancer. 3 var 

mellan 40-50år, 13var mellan 51-79år. 12 hade 

permanent stomi och 4 hade tillfällig stomi. Hur länge de 

haft stomin varierade mellan 1månad till 7år. 13 hade 

haft rektalcancer, 2 sigmoideumcancer, 1 hade både 

rektum- och sigmoideumcancer. 10 var gifta. 6 bodde i 

staden och 10 bodde utanför. 11 var inte aktiva katoliker. 

Yrkena varierade. 6 var pensionärer, 7 var sjukskriva, 2 

arbetslösa, 1 arbetade. Inkomsten varierade: 2 hade ingen 

inkomst, 4 minimumlön. 9 hade inte gått ut grundskolan. 

Majoriteten av deltagarna tillhörde arbetarklass och 

levde i fattiga förhållanden. 

 

Halvstrukturerade intervjuer och deltagarobservationer 

registrerade i fältdagbok. 

 

Induktiv tvåstegsanalys. 

Styrkor: Rikligt med 

citat i texten. 

Frågorna som 

användes i studien är 

tydligt beskrivna. 
Artikeln är godkänd 

av etiskt kommitté. 

 

 

Svagheter: Urvalsför-

farandet är ej tydligt 

beskrivet. Ingen 

metod-diskussion 

finns. 

Exklusionskriterier är 

ej beskrivet. 

Två övergripande teman utrönades. 

Det första var: medvetenheten om 

sjukdomens svårighetsgrad och oron 

för att ha cancer. Andra temat var: 

att bli inskriven för operation och 

lida av en stomi.  

 

Vissa deltagare beskrev att perioden 

av anpassning till stomin 

karaktäriserades av innebörden av 

bristningen som sker av manliga 

synen, vilken handlar om 

oövervinnlighet. Synen på 

manlighet relaterat med maskulinitet 

och styrka brast också. En beskrev 

känslan av att vakna upp och se en 

bit av sin insida sitta på utsidan. De 

beskrev även att de grät men att 

detta var en privat angelägenhet. 

Med tiden var det inte lika läskigt 

att titta på stomin dock kunde den 

leda till generande situationer. De 

kändes sig oroliga över ev sexuella 

aktivitet, de kände sig inte lika 

manliga, svagare, vissa hade ingen 

lust och andra hade lust men ingen 

erektion. Vissa beskrev svårigheter 

att gå tillbaka till arbetet. 



            

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                4(10)             

 

 

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  
 

 

Syfte 

 

 

Design 

 

Värdering 

 

 

Resultat 

4. 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 

Att få ökad 

kunskap och 

förståelse för att 

leva med stomi 

som kvinna och 

hur det påverka 

livssituationen.  

Kvalitativ ansats. Tolkande 

fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

 

Inklusionskriterier: Vuxna kvinnor över 

18år. Haft stomi minst 2år. Pratar och 

förstår svenska. Villiga att delta.  

 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

 

Strategiskt urval. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

17 deltagare.  33-80år, median: 55år. Haft 

stomi 2-38år, median 8år. 15 var gifta, 1 

änka, 1 singel. 15 hade barn. 10 arbetade, 

2 var pensionerade och 5 var 

sjukpensionärer eller hade gått i tidig 

pension.  

 

Halvstrukturerad intervju. 

 

Tolkande Fenomenologisk analysmetod. 
 

Styrkor: 

Förförståelsen är 

diskuterad. 

Resultatet är 

diskuterat i relation 

till andra studier. 

Citat förekom i 

texten, i tillräcklig 

mängd, vilket 

gjorde det möjligt 

att ta ställning till 

relationen mellan 

tolkning och 

originaldata. 
Artikeln är godkänd 

av etiskt kommitté. 

 

Svagheter: Bortfall 

ej beskrivet.  

Två dimensioner av lidande upptäcktes. Det ena 

innebar att de som lidit av sjukdomen innan, som 

innebar diarré och avföringsinkontinens, kände 

att stomin var en befriare. Den andra dimensionen 

innebar att de som fått cancerdiagnos hade levt 

med ett dödshot, de kände att operationen blev 

deras livräddare.  

 

Ur dessa dimensioner formades tre teman. Det 

första temat var:” Kroppsliga begränsningar”. 

Inom detta beskrivs att stomin var ett hinder för 

att jobba. Pga rädsla för lukt och läckage kände 

de sig hindrade att göra dagliga aktiviteter tex: 

åka buss, handla, sociala aktivitet och fysiska 

aktiviteter som träning. 

 

I det andra temat,” jag som kvinna”, beskrevs 

upplevelser som handlade om att de inte kände 

sig lika kvinnliga som andra. Detta eftersom 

kvinnor ska vara rena och attraktiva vilket de 

upplevde att stomin förhindrar.  

 

Det tredje temat var: ”Anpassning till det dagliga 

livet”. De hade lärt sig att leva med stomin. Tiden 

till acceptans hade varierat. Att acceptera stomin 

handlar om att leva ett så normalt liv som möjligt 

och inte låta den bli ett hinder. Att kunna planera 

var en viktig faktor för att kunna anpassa sig till 

förändringen. Planeringen ledde till att mycket tid 

lades på rutiner vilket påverkade relationerna 

eftersom spontaniteten försvann. 
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Resultat 

5. Owen, J., & Papageorgiou, 

A. (2008). The lived 

experience of stigmatisation 

in patients after stoma 

reversal. Gastrointestinal 

Nursing, 6(4), 26-33. 

 

England 

Att undersöka 

hur upplevelsen 

av att ha en stomi 

och efterföljande 

stominedläggning 

påverkar livet hos 

deltagarna. 

Kvalitativ ansats, Fenomenologi. 

 

Nedläggning av stomin ska vara 

framgångsrik inom 3 år, minsta tid sedan 

nedläggning 3 månader, patient eller före 

detta patient med icke - malign sjukdom, 

colorektal cancerpatient som inte fått 

kemoterapi.  

 

Exklusionskriterier inte beskrivet. 

Bortfall: Av 12 var 7 ej villiga att delta. 

 

Strategiskt urval. 

 

Antal: 5 deltagare 1 man, 13 mån sedan 

nedläggning, 1 kvinna 60 år, 11 mån sedan 

nedläggning, 1 man 75 år, 11 mån sedan 

nedläggning, 1 kvinna 60 år, 8 mån sedan 

nedläggning, kvinna 78 år, 12 mån sedan 

nedläggning. 

 

Halvstrukturerade intervjuer, open-ended 

och noteringar av forskaren.  

 

Tolkande Fenomenologisk analysmetod. 

Styrkor i studien: 

Citat förekommer 

i texten. 

Tematisk analys. 

Analys och 

tolkning av 

resultatet är 

diskuterat av 

författarna. 
Artikeln är 

godkänd av etiskt 

kommitté 

 

 

Svagheter: litet 

antal deltagare. 

Ingen 

bortfallsanalys är 

gjord. 

Analysresultat visade att upplevelserna 

kunde delas in i kategorier och utifrån 

dem bildades det teman. Två teman 

kallades acceptans och coping respektive 

personlig påverkan. 

 

Tema 1: Acceptans och coping: 

Deltagarna beskrev att de accepterade och 

hanterade situationen dels pga att de 

visste att situationen var temporär. En del 

kände sig smutsiga med stomin dels pga 

känslan av att avföringen kommer ut ur 

fel del av kroppen.  

 

Tema 2: Personlig påverkan: 

Det var en variation av påverkan mellan 

deltagarna. En person ansåg sig inte 

hindrad av stomin, förutom att han inte 

spelade golf. En deltagare beskrev att hon 

inte vågade gå ut eller göra någonting pga 

rädslan för att stomin skulle lossna. 

Hennes största rädsla var att någon skulle 

se att hon hade en stomi. 
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6. Ramirez, M., McMullen, 

C., Grant, M., Altschuler, A., 

Hornbrook, M., & Krouse, R. 

(2009). Figuring out sex in a 

reconfigured body: 

experiences of female 

colorectal cancer survivors 

with ostomies. Women & 

Health, 49(8), 608-624. 

 

USA 

Att belysa de 

sexuella 

svårigheterna 

och 

anpassningarna 

efter en 

canceroperation 

och 

behandling. 

Kvalitativ ansats. 

 

Inklusionkriterier: Colo- och 

rektalcanceröverlevare. 5år passerat sedan 

diagnostisering.  

 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 

  

Bortfallet var 43 stycken av 73.  

 

 En enkät för att mäta livskvalitet hos 

colorektalcancer- överlevare med stomi 

skickades till 284 som passade 

inklusionskriterierna.117 av de 284 var 

kvinnor. 117 kvinnor kontaktades under 

rekryteringstiden till antalet var 73. 30 

kvinnor deltog slutligen i studien. 

 

Gruppen: 30 deltagare. 22 vita, 3 asiater, 2 

afroamerikaner, 1 spansktalande och 1 

stillahavsområdetbo. Ålder: 44-93år, 

medel 70år. 22 gifta, 8 singlar. Samtliga 

deltagare hade levt i heterosexuella 

relationer någon gång i livet. 

 

Halvstrukturerade intervjuer.  

 

Analys med Grounded Theory.  

Styrkor: Citat 

förekom i texten, i 

stor mängd, vilket 

gjorde det möjligt 

att ta ställning till 

relationen mellan 

tolkning och 

originaldata. 

Diskussion av 

begränsningar är 

gjord. Kodade svar 

för att utröna 

huvudteman. 
Artikeln är 

godkänd av etiskt 

kommitté. 

 

Svagheter: Studien 

belyser 

erfarenheter från 

äldre kvinnor, 

troligen upplever 

yngre kvinnor det 

annorlunda. 

Författaren 

påpekar själv risk 

för selektionsbias 

och deltagarbias.   

Fyra grupper baserade på olika sexuella 

upplevelser. 

 

Grupp 1: Inga långsiktiga sexuella 

svårigheter. Vissa utarbetade en ritual som 

innebar att tömma, rengöra och gömma 

stomiförbandet. De upplevde att deras 

partner var ett stöd i situationen.  

 

Grupp 2: Långsiktiga sexuella svårigheter. 

Vissa upplevde att de var obekväma med 

stomipåsen och hittade därför andra vägar 

för att vara intima. De som inte hade en 

partner var oroliga för den eventuella 

partnerns reaktion på stomin.  

 

Grupp 3: Livets gång; Åldersrelaterade 

förändringar i sexualitet. Vissa beskrev att 

de tidigare hade varit sexuellt aktiva efter 

stomioperationen men att de nu, relaterat 

till ålder, inte var aktiva längre.  

 

Grupp 4: Ingen sexuell upplevelse efter 

operationen. Vissa beskrev att de inte 

kände sig attraktiva pga att de upplevde att 

de luktade. En beskrev att antingen måste 

hon komma över avskyn till sin egen 

kropp eller så får hon acceptera att leva i 

celibat. 
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7. Richbourg, L., Thorpe, J., 

& Rapp, C. (2007). 

Difficulties experienced by 

the ostomate after hospital 

discharge. Journal of 

Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 34(1), 

70-79. 

 

USA 

Att identifiera 

svårigheter 

relaterade till 

stomin som 

stomiopererade 

upplever efter 

utskrivning 

från sjukhuset, 

vilka de söker 

hjälp av och 

om rådet var 

till hjälp. 

Kvantitativ ansats. 

 

Tvärsnittstudie. 

 

Inklusionskriterier: Colostomi, ileostomi, 

urostomi, Brickerstomi och kontinent 

urostomi, 18 år och äldre och inte sitta i 

fängelse.  Valda i tidsramen 1 januari  

2003 – 30 juni 2005. 

Exklusionskriterier ej beskrivna. 

 

Bekvämlighetsurval. 

 

Bortfall: 97 av 140. Av de 43 som 

svarade var 34 användbara för statistisk 

analys. 

 

41 % män, colostomi 9, ileostomi 2, 

urostomi 3. En person var mellan 18 – 39 

år, 20 var mellan 40 – 65 år, 13 var 

mellan 66 år eller äldre. 82% vita, 15% 

svarta och 3 % latinos. (Ytterligare 

beskrivning av gruppen finns i texten). 

 

Beskrivande analys. 

Styrkor: Mycket tydlig 

beskrivning av 

undersökningsgruppen. 

Frågorna är tydligt 

utskrivna. Pilottest, 

test-retest, av 

instrumentet gjordes 

för att beräkna 

reliabiliteten.  

 

Svagheter: Det finns 

risk för urvalsbias 

relaterad till det lilla 

antal deltagare i 

undersökningsgruppen. 

Risk för bias pga 

bekvämlighetsurval. 

Vilka svårigheter relaterat till stomi 

upplevde stomiopererade efter att de var 

utskrivna från sjukhuset?  88% hade 

minst ett problem efter utskrivning. 

Problemen som beskrevs var; 

hudirritation 76 %, påsläckage 62%, 

odör 59%, minskad nöjesaktivitet 54%, 

depression eller ångest 53%, utbuktning 

runt stomin 53%. 48% ansåg att de hade 

ganska bra eller dålig coping till stomin.  

 

Tyckte de stomioperererade att råden och 

hjälpen de fick var till hjälp? 

Stomisjuksköterskan upplevdes ge bäst 

råd, 67% av råden ansågs att vara till 

hjälp. 
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ostomy. Gastroenterology 

Nursing, 32(1), 33-41. 

 

Kanada. 

Att uppnå en 

förståelse av 

den levda 

erfarenheten 

hos unga 

personer med 

IBD och en 

stomi.  

Kvalitativ ansats. 

 

Hermeneutisk Fenomenologi. 

Retrospektiv studie. 

 

Inklusionskriterier: ålder 18-24 år, 

kunna tala, läsa och skriva engelska, 

dignostiserad med IBD, 

stomiopererad. Exklusionskriterier ej 

beskrivna. 

 

Strategiskt urval. 

 

6 deltagare, 5 kvinnor och 1 man, 

ålder:19-20 år, tid sedan diagnos 3-13 

år, tid sedan stomioperation 3-13, alla 

hade en temporär stomi och alla hade 

Ulcerös Colit. Hos 5 deltagare var 

stomin nedlagd, 1 hade fortfarande 

stomi. Ingen var gift, en var förlovad 

och en hade varit i ett förhållande i 6 

månader. Samtliga deltagare var vita. 

 

Ostrukturerade djupgående 

konservation. Open-ended intervju. 

Ljudbandinspelade intervjuer. 

Fältdagbok. 

Analysen var guidad av Van Manen. 

Styrkor: Med en 

ostrukturerad intervju 

blir frågorna 

anpassade till 

undersökningsperson

en och den specifika 

situationen. Studien i 

sin helhet är 

välbeskriven. 

Diskussion om bias 

förekommer. Artikeln 

är godkänd av etiskt 

kommitté. 

 

Svagheter: Det finns 

en risk att de kommer 

ihåg fel, eftersom de 

pratar om upplevelser 

som skett. Studien 

var gjord vid en 

tidpunkt och då kan 

man inte upptäcka 

förändrade realiteter 

av upplevelser. Det 

var mest kvinnor och 

alla var vita vilket 

inte ger en vidd i 

studien.  

Essensen av materialet definierades till; 

Dölja och avslöja sig själv. Detta syftade på 

hur mycket deltagarna valde att presentera 

sitt sanna jag till familj och vänner. 

Att få en stomi skapade ett problem med 

kroppsuppfattningen för de flesta. De 

fokuserade på att gömma stomin genom att 

klä sig i lediga kläder. Det gjorde de för att 

andra inte skulle döma dem eller se dem som 

annorlunda. Deltagarna accepterade till slut 

sin tillfälliga stomi dels pga att de visste att 

den var tillfällig och att de skulle bli normala 

igen. Att ha en stomi upplevdes som 

generande och de ville dölja den. De tyckte 

att det var jobbigt att vara intim och kände 

sig annorlunda. De undvek att gå och simma. 

Stomin var en källa för frustration och vissa 

upplevde stress. Att ha en stomi innebar en 

stor omställning, det betydde 

livsstilsförändringar. Vissa tyckte det var så 

smärtsamt att de önskade att de inte 

genomgått operationen. En del kände sig 

som en ny människa efter att stomin var 

anlagd, då de upplevde sig så friska. Det 

fanns inte längre någon smärta och de 

behövde inte bry sig om var toaletten fanns. 

De kände sig mindre låsta av sjukdomen.  

Alla beskrev att de inte ångrade operationen 

då de genomgått nedläggningen av stomin.  
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787-791. 

 

 

USA 

Att undersöka 

hur patienter 

med reversibel 

eller 

irreversibel 

stomi anpassar 

sig med tiden. 

Kvantitativ ansats. 

 

Inklusionkriterier:  

Skulle vara patienter på University of Michigan 

Medical Center och blivit stomiopererad, antingen 

med colostomi eller ileostomi.  

 

Bortfall: 107 patienter tillfrågades medan de 

fortfarande var på sjukhuset, 11 valdes bort pga 

försämring och att de inte var engelskspråkiga. Av de 

återstående 96, var 74 villiga att delta i studien. 3 

visste inte om stomin var irreversibel. Av 71 

deltagare svarade 59 på 1 månadsenkäten och 45 

svarade på 6 månadsenkäten. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp (antal, ålder, kön 

etc.)  

71 deltagare, 30 hade permanent stomi, 41 hade 

tillfällig stomi. Gruppen med permanent stomi; 

medelålder 54år, 53% kvinnor, 20% ej vita, 

medianinkomst per år 40000-60000 dollar. Orsaker 

till stomin; IBD 8, FAP 1, cancer 18, trauma 1, 

ryggmärgsskada 1, annan orsak 3, fler än en orsak 

angiven 2. Gruppen med tillfällig stomi; medelålder 

48.20år, 27% kvinnor, 7% ej vita, medianinkomst per 

år 40000-60000 dollar. Orsaker till stomin IBD 18, 

FAP 3, cancer 7, trauma 2, ryggmärgsskada 1, annan 

orsak 15, fler än en orsak 4. 

 

Enkätundersökning. 

Korrelationsanalys 

Styrkor: skalorna 

som användes var 

tydligt beskrivna 

med frågor och 

uppskattade 

mätvärden. 

 

 

 

Svagheter: lågt 

deltagarantal från 

start och vid 6 

månader var 

deltagarantalet 

ännu mindre. Den 

permanenta 

gruppen kan inte 

räknas som 

representativ. 

Patienter med reversibel stomi 

upplevde, till en början, att 

livstillfredställelsen var högre än för 

dem med en irreversibel stomi. Efter en 

vecka uppgav de att 

livstillfredställelsen minskade medan 

de med en irreversibel stomi uppgav en 

ökande livstillfredställelse.  Trenden 

såg likadan ut tom en månad efter 

operationen. Mellan en och sex 

månader efter operationen ökade 

livstillfredställelsen för dem med en 

reversibel stomi. Dock ökade det inte 

lika mycket för dem med en reversibel 

stomi som det gjorde för dem med en 

irreversibel stomi. Stomisymtom var 

negativt korrelerade med livskvalité, 

dvs. om symtom ökade så minskade 

livskvalitén. Det visade sig också att tid 

positivt korrelerade med välbefinnande. 

Livskvalité undersöktes även i samband 

med tid. För patienter med permanent 

stomi ökade livskvalitén med tiden, upp 

till sex månader. Patienter med 

temporära stomier upplevde en minskad 

livskvalité med tiden, under sex 

månader.  
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USA 

Att undersöka 

hur känslighet 

för att känna 

avsmak 

förutspår 

välbefinnande 

hos colostomi-

patienter och 

om avsmak 

förutspår 

stigmatiserade 

attityder om 

stomiopererade 

av icke 

stomiopererade

. 

Kvantitativ ansats, tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: Gjort en colostomi eller 

ileostomioperation under de senaste 5åren. 

18år eller äldre.  

 Exklusionskriterier. 

 

Bekvämlighetsurval. 

 

Bortfall: 135 av 330. 

 

Nuvarande patienter: 95. Medelålder: 55,44. 

50% kvinnor. 12% ej vita. Medeltal av 

månader med stomi: 50,49. Medianinkomst: 

25 000- 40 000dollar per år.Orsaker till 

stomin; IBD: 29. FAP: 3. Cancer: 41. 

Olycka: 1. Ryggmärgsskada: 1. Andra 

orsaker: 13. Mer än en orsak angiven: 5. 

 

Före detta patienter: 100. Medelålder: 50,09. 

47% kvinnor. 5% ej vita. Medeltal av 

månader med stomi: 31,08. Medianinkomst: 

25 000-40 000 dollar per år.Orsaker till 

stomin; IBD: 42. FAP: 4. Cancer: 11. 

Trauma: 5. Andra orsaker: 26. Mer än en 

orsak angiven: 11. 

 

Frågeformulär. 

Regressionsanalys. 

Styrkor: 

Reliabiliteten av 

instrumenten är 

beräknade med 

Crohnbacks-alfa 

och dessa värden 

är bra. Bilagor 

med frågor finns. 

 

 

Svagheter: 

Bekvämlighetsurv

al ökar risken för 

bias, minskad 

generaliserbarhet. 

Stort bortfall.  

 Specifik och generell avsmak var  

negativt korrelerad till stomianpassning, 

vilket innebär att ju högre känslighet för 

avsmak  desto mindre anpassning till 

stomin. Specifik och generell avsmak var 

positivt korrelerad med känslan av 

stigmatisering, innebär att ju högre 

känslighet för avsmak desto mer ökad 

känsla av stigmatisering. Specifik 

avsmak var också negativt korrelerad 

med livsglädje och livskvalité, vilket 

innebar att ju mer specifik avsmak desto 

mindre livsglädje och livskvalité. En 

stark negativ korrelation mellan 

uppfattning av stigmatisering, 

stomianpassning och livsglädje, innebar 

starkare uppfattning av stigmatisering, 

mindre stomianpassning och livsglädje. 

Besvär av symtom är negativt korrelerad 

med stomianpassning, livsglädje och 

livskvalité, det innebar att ju större 

besvär av symtom desto mindre 

stomianpassning, livsglädje eller 

livskvalité.  


