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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tarmstomi är en kirurgiskt konstruerad tarmöppning på bukväggen. De vanligaste 

stomierna är ileostomi och colostomi. Efter en stomioperation förändras oundvikligen en 

individs kroppsuppfattning, vilket kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten. Syfte: Att 

beskriva faktorer som upplevs påverka livskvalitet hos individer med tarmstomi. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Litteraturstudien baseras på 13 studier med 

kvalitativ och kvantitativ ansats som eftersökts i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Resultat: Faktorer som påverkar livskvalitet negativt och positivt hos individer med 

tarmstomi är av fysisk, psykisk och social natur. Även sexuallivet samt behovet av stöd 

påverkas. Konklusion: Livskvalitet påverkas fysiskt, psykiskt och socialt även sexuallivet 

påverkas efter en stomioperation. Det visar sig att stöd ifrån anhöriga och även ett 

professionellt stöd är avgörande för att kunna hantera det dagliga livet. 
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ABSTRACT 

Background: Intestinal stoma is a surgically constructed intestinal opening in the abdominal 

wall. The most common stoma is ileostomy and colostomy. After ostomy surgery an 

individual's body image inevitably changes and that may have a negative impact on quality of 

life. Purpose: To describe the factors those influence the perceived quality of life in 

individuals with intestinal stoma. Methods: A systematic literature review with descriptive 

design. The literature review is based on 13 studies with qualitative and quantitative approach 

was sought in the databases PubMed, Cinahl and PsycINFO. Results: Factors that influence 

quality of life negatively and positively in individuals with intestinal stoma is of physical, 

psychological, social nature, as well as sexual life and the need of support are affected. 

Conclusion: Quality of life is affected physically, psychologically and socially even sexual 

life affected after ostomy surgery. It turns out that support from family members and even a 

professional support is crucial to manage daily life. 
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1.INLEDNING 

Att bli stomiopererad är inte helt komplikationsfritt även om det är ett mindre ingrepp. Det 

kan skapa negativa effekter av fysisk, psykologisk och social natur. Individen står inför en 

genomgripande förändring av kroppen. En känsla av otillräcklighet samt depressioner kan 

vara vanliga ( Karadag, Mentes & Ayaz, 2005). Därför är det av intresse att som blivande 

distriktssköterska få en förståelse för hur livskvaliteten påverkas hos individer som blivit 

stomiopererade. 

2.BAKGRUND 

2.1Tarmstomi 

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder mun eller öppning. Tarmstomi är en 

kirurgiskt konstruerad tarmöppning på bukväggen. De vanligaste stomierna är: Ileostomi: 

Vanligaste orsaken till en ileostomi är de inflammatoriska sjukdomarna ulcerös colit och 

morbus Crohn, samt familjär colonpolypos. Colostomi: Vanligaste orsaken till en colostomi är 

cancer i grov- eller ändtarm.  Innan ingreppet för läggande av stomi görs en stomimarkering 

på buken . Det är viktigt att individen är medveten om var och varför stomimarkeringen utförs 

samt vikten av en korrekt placerad stomi.  En felplacering av en stomi kan orsaka läckage av 

avföring vilket kan leda till hudskador och till att patienten blir socialt handikappad  (Persson, 

Berndtsson & Carlsson, 2008). 

Det finns ca 20 000 stomiopererade i Sverige.  Förutom tarmstomier är även urostomi 

inräknad i denna siffra. Vilken typ av stomi som anläggs beror på bakgrundssjukdom eller 

vilken typ av tarm som blir bortopererad. Det finns permanenta och temporära stomier. De 

temporära stomierna anläggs oftast för att avlasta tarmen efter operation av tumör eller en 

inflammerad tarmbit, och ska avlasta tarmen under läkningsprocessen. Oftast brukar en 

temporär stomi läggas tillbaka efter ca sex månader. Att vara stomiopererad innebär, att 

individen har en dold funktionsnedsättning. För att kunna känna sig trygg samt ha ett normalt 

liv tillsammans med andra individer krävs ett välfungerande bandage (Riksförbundet för 

stomi och reservoar opererade [ILCO], 2011). 

Ileostomi är en stomi på tunntarmen, då är kolon (tjocktarmen)  är bortkopplad. Detta innebär 

att konsistensen på avföringen blir lös, en normal dygnsmängd avföring är 600-800 ml. En 

ileostomi kan vara permanent eller temporär, och vanligast placerad på höger sida av buken. 

Den temporära ileostomin konstrueras vanligast som en loop-ileostomi. Den används för att 

skydda en nykonstruerad anastomos, så att inte avföring läcker ut i bukhålan. Loop-ileostomin 

är speciellt vanlig vid främre resektion, som är en vanlig operationsmetod vid rektalcancer. 

Sex till åtta veckor efter operationen görs ytterligare en operation då tarmen återställs och 

loop-ileostomin försluts. Kolostomi är en stomi på tjocktarmen ofta placerad på vänster sida 

av buken. 60% av alla stomier som görs i Norden är kolostomier, varav fler än hälften är 

permanenta. Vanligaste orsaken till en kolostomi är rektalcancer. Transversostomi konstrueras 

för att avlasta eller skydda distalt belägna delar av kolon/rektum. Denna stomi kan 

konstrueras som en temporär åtgärd vid kolonperforation eller fistel, rektumskador och 

striktur efter strålbehandling av gynekologisk eller urologisk cancer. Transversostomi har på 

de allra flesta kliniker ersatts av loop-ileostomin (Persson et al., 2008). 
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2.2 Omvårdnad 

Roy´s (2009)  adapations (anpassning) teori är en användbar omvårdnadsmodell för att 

tillfredställa patientens holistiska behov. I teorin används fyra adaptiva funktioner som 

innefattar fysiologiska behov, självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet. 

Genom att anpassa sig till förändring uppnås en fysiologisk helhet hos patienten. För att 

individen ska kunna uppleva en helhet i sin existens behöver den veta vem den är som person. 

Föreställningar och tankar som individen har om sig själv och reaktioner som formas av hur 

andra upplever individen styr beteendet. Rollfunktion innebär att individen måste veta vem 

den är i förhållande till andra för att kunna agera. Relation och samhörighet handlar om nära 

relationer, förmåga att älska, acceptera och respektera andra. Ett exempel på adaptionsteorins 

användningsområde kan vara sjukdom som leder till kroppsförändring. I bedömningen av 

stimuli (exempelvis vid stomi) identifierar distriktssköterskan ett fokalt stimulus i patientens 

oro över kroppsförändringen, det fokala stimulus kan vara  psykisk eller fysisk påverkan hos 

patienten. Distriktssköterskans uppgift blir härmed att hjälpa patienten att hantera stimuli 

genom att använda sig av copingmekanismer och därmed befrämja patientens adaption till 

situationen. De fyra adaptiva funktionerna behöver inte alltid bli berörda. Det kan vara en 

eller flera funktioner som berörs av ett stimuli. 

2.3  Definition av livskvalitet 

Upplevelsen av livskvalitet är unik för varje individ. Den kan definieras som upplevelse av 

lycka eller tillfredställelse med livet inom de områden som är viktiga för den enskilde. Det är 

därför viktigt att ta reda på vad livskvalitet betyder för den enskilde individen. Livskvalitet 

präglas av personliga upplevelser, erfarenheter och miljön individen lever i (Persson, 

Berndtsson & Carlsson, 2008). Enligt Brülde (2003) handlar livskvalitet om vad som gör livet 

värt att leva, vad som gör livet bra för den som lever det. Livskvalitet handlar om vad som har 

positivt och negativt värde för oss, alltså om hur lycklig eller olycklig individen är samt hur 

bra eller dåligt hon mår. World Health Organisation (WHO, u.å.) definierar livskvalitet som 

individernas uppfattning av sin ställning i livet inom ramen för kultur och värdesystem där de 

bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och problem. Det är ett brett och 

varierande begrepp som påverkas på ett komplext sätt av fysisk hälsa, psykologiskt tillstånd, 

grad av självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser och förhållandet till sin 

omgivning. 

2.4 Den förändrade kroppen 

En stomioperation innebär en stor förändring med missprydande ärr, stomi med en påse på 

buken samt att kontrollen över tarmen förloras. En del individer blir chockade när de får 

information om att de kommer att få en stomi i samband med operationen, reaktioner som 

avsky och motvilja är vanliga. Några beskriver en känsla av att vara annorlunda vilket kan bli 

konsekvensen efter en stomioperation, som i sin tur kan leda till ett försämrat självförtroende 

och avståndstagande från den egna kroppen (Persson et al., 2008). Lindwall (2004) menar att i 

situationer där en individ tappar kontrollen över sin kropp kommer känslor som vanmakt och 

upplevelse av att kroppen inte lyder, kroppen är inte längre foglig och nyttig, kroppen sviker. 

Att ha en kropp som lyder, skapar trygghet och tillit till sig själv och andra. Enligt Lundberg, 

Hagberg och Bullington (2011) definieras kroppsuppfattning som bilden av vår egen kropp, 

som omfattar våra känslor och attityder, vilka har utvecklats genom vår erfarenhet av den 

egna kroppen.  

Självkänslan påverkas vid sjukdom och operation. En känsla av att känna sig ofri och fångad i 

sin egen kropp. Personligheten påverkas när kroppen drabbas av förändringar, eftersom 
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kroppsliga erfarenheter och personligheten samverkar. Kroppen tas normalt för given men vid 

smärta och sjukdom blir medvetenheten om kroppen stor. Genom kroppen har individen 

tillgång till världen. Därför är det lätt att förstå att alla förändringar av kroppen får 

konsekvenser (Persson et al., 2008).  Människan är alltid både kropp och själ som pendlar 

kontinuerligt mellan det mentala och biologiska systemet.  Kroppen är i viss mån mekanisk 

och en del i den materiella världen, men det väsentligaste draget i den levda kroppen är 

strävan mot harmoni och förståelse (Bullington, 2007). 

 I en studie av Thorpe, Mcarthur och Richardson (2009) framkommer att förhållandet mellan 

kropp och själ är en förkroppsligad helhet som störs vid en stomibildning eftersom den levda 

kroppen tvingas in i medvetandet och en förändring sker gällande kroppslig funktion och 

utseende. Enligt Bullington (2009) är den levda kroppen människans relation till en 

meningsfull mänsklig värld. Kroppen är en av polerna eller nivåerna i helheten kropp-själ-

världen som utgör den mänskliga erfarenheten. Dessa poler kropp-själ-värld är sammanflätade 

och kan inte förstås åtskilda från varandra.  Lindwall (2004) menar att genom sin kropp har 

individen tillgång till alla sina sinnen och kan uppfatta förändringar i samband med sjukdom 

och lidande samt uppfatta sin omgivning. När kroppen är sund och fungerande så finns den 

ofta i bakgrunden och uppmärksammas inte. 

2.5 Problemformulering 

När kroppen drabbas av förändringar (som tillexempel genom att få en tarmstomi) påverkas 

personligheten eftersom personligheten och den kroppsliga erfarenheten samverkar. Den 

kroppsliga erfarenheten är den kropp vi ser och lever med innan förändring, vi är vana med 

vår kropp och hur den fungerar. Efter en stomioperation förändras oundvikligen en individs 

kroppsuppfattning som kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten (Persson et al., 2008). Att 

få en stomi kan eventuellt skapa en känsla av fysiskt vanställdhet eftersom stomin kan fungera 

oförutsägbart och på ett okontrollerat sätt som påminner om den kroppsliga förändringen. En 

stomi innebär en ändrad funktion av tarmen, som utan tvekan den mest privata och intima 

funktionen av kroppen som normalt tas för givet (Thorpe, Mcarthur & Richardson, 2009).  

För att distriktssköterskan ska få en ökad förståelse, bör hon ha mer kunskap om individens 

upplevelse av den förändrade kroppen och påverkan på livskvalitet, efter en stomioperation.  

Detta kan bidra till att distriktssköterskan kan ge ett professionellt omhändertagande av 

individen. 

3. SYFTE  

Syftet är att beskriva faktorer som upplevs påverka livskvalitet hos individer med tarmstomi.  

4. METOD 

En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design är gjord enligt Polit och Becks (2012) 

flödesschema för litteraturstudier som innefattar problemformulering, att systematiskt söka i 

valda databaser, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde.  

Litteraturstudien genomfördes enligt  Polit och Becks (2012) åtta steg 

1. Identifiera sökord samt begrepp som berör ämnet. 

2. Identifiera referenser genom elektronisk eller manuell sökning. 

3. Relevanta referenser tas fram. De artiklar som inte finns tillgängliga beställs. 
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4. En primärgranskning görs för att finna relevans och riktighet samt exkludering av icke 

relevanta referenser. 

5. Läsa referenser och göra anteckningar. Eventuellt identifiera nya referenser. 

6. Organisering och strukturering av kvarstående artiklar. 

7. Analysering och sammanställning av materialet. 

8. Litteraturstudie skrivs. 

4.1 Sökstrategi 

Sökning gjordes i databaserna Cinahl, PsykINFO och PubMed. PubMed innehåller databasen 

Medline. Valda sökord i databaserna Cinahl och PubMed var: Enterostomy, quality of life, 

body image. Sökning på Enterostomy i PsykINFO resulterade i ämnesordet Colostomy. Vid 

sökning i databasen PubMed användes MeSH för korrigering av sökorden. I databasen Cinahl 

användes headings för korrigering av sökorden. Sökorden användes var för sig och i 

kombination i databaserna förutom i PsykINFO där antalet träffar redan gav ett smalt resultat, 

se sökmatris i bilaga 1. Artiklar i fulltext skrevs ut och beställdes efter behov.   

4.2 Urval 

Inklusionskriterier: Män och kvinnor över 19 år. Individerna ska ha en tarmstomi, permanent 

eller temporär stomi för avlastning av tarm.  Artiklar publicerade år 2000 och fram till augusti 

2012, samt finnas tillgängliga på engelska.  Exklusionskriterier :  Barn och ungdomar under 

19 år. Andra sorters stomier. Reviewartiklar och artiklar som inte var vetenskapliga.  I första 

urvalet lästes titel och abstract av 264 artiklar varav 68 svarade på litteraturstudiens syfte. 

Därefter i andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet där 24 valdes ut för kvalitets granskning. 

De 44 artiklar som exkluderades handlade om cancer och cancerbehandling och även andra 

sorters stomier än tarmstomi.  De 11 artiklar som exkluderades efter kvalitetsgranskningen 

höll inte måttet enligt mall för granskning. Slutligen blev valet 13 artiklar som är underlaget 

för denna litteraturstudie.  Några av artiklarna fanns i flera databaser men redovisas bara en 

gång för att inte få med dubbletter.   

4.3Värdering 

Artiklarna har värderats efter storlek av bortfall, design, mätskalornas validitet och om de i de 

kvalitativa studierna diskuterat trovärdighet. Författarna har rangordnat studierna enligt 

Willman et al. (2011)  med hjälp av en kvalitetsskala. Där bedöms låg-, medel- och hög 

kvalitet, genom att kryssa i ja och nej svar på frågor om studierna har med tydligt syfte, val av 

metod, representativt urval, lågt bortfall se (bilaga 3 och 4).  Ett ja-svar innebär en styrka 

medan ett nej-svar innebär en trolig begränsning. Ju fler ja- svar desto högre kvalitet har 

studien samt ju fler nej-svar desto lägre kvalitet. Studier med otillräcklig vetenskapligt 

underlag uteslöts.  En sammanfattande bedömning finns i en artikelmatris se (bilaga 2).  

4.4 Dataanalys  
 

Författarna har använt sig av innehållsanalys som bearbetningsmetod. Innehållsanalysen  

innebar att författarna analyserade och organiserade innehållet för att identifiera framträdande 

teman och mönster (Polit & Beck, 2012). Artiklarnas resultat lästes av författarna flera 

gånger, var för sig och tillsammans för att inte förlora viktig data.  Materialet bearbetades 

genom att all text som svarade på syftet markerades med färgpenna. Efter genomgånget 

material samlades all text som markerats, detta skrevs sen in i ett worddokument för att få det 

mer samlat. Därefter sorterades texten in i olika teman och huvudkategorier växte fram genom 

jämförelser av likheter och skillnader i materialet. Huvudkategorierna resulterade i: ”fysisk 
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påverkan”, ”psykisk påverkan”, ”social påverkan” och ”påverkan på sexuallivet” samt ”behov 

av stöd”. Litteraturstudiens resultat är uppbyggt på dessa kategorier.    

 

5. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Enligt Nothern Nurses Federation (2003) ska forskaren ta hänsyn till fyra etiska principer: 

autonomiprincipen, icke skada principen, nyttoprincipen samt rättviseprincipen. I artiklarna 

som resultatet är uppbyggt på har forskarna tagit hänsyn till dessa principer som innebär att 

informera deltagarna att de alltid har rätt att avstå eller avbryta sitt medverkande utan att 

behöva ange skäl samt att konfindentialitet måste garanteras. Informera deltagarna om 

möjliga skadeverkningar och hur de kan motverkas. Kritiskt tänka igenom vad och 

dokumentera vilken nytta forskningen kan få för den enskilde och samhället. Värna om svaga 

grupper och att se till att dessa inte blir utnyttjade i forskningen. 

Artiklarna har granskats så kritiskt och objektivt som möjligt och sedan sammanställts med 

egna ord utan att förvränga innebörden.  Enligt Polit och Beck (2012) ska, i en litteraturstudie, 

artiklar som motsäger varandra tas med och inga personliga värderingar ingå.  

 

6. RESULTAT 

Efter en bearbetning av materialet framkommer positiva och negativa faktorer som påverkar 

livskvalitet hos individer med tarmstomi som presenteras i (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faktorer som upplevs påverka livskvalitet hos individer med tarmstomi. 

6.1 Fysisk påverkan 

Stomioperationens påverkan på individen i det dagliga livet som framkommit i flera studier 

handlar om kost, motion, elimination och sömn.  

Efter en stomioperation uppkommer ofta problem med gaser, läckage från stomin, diarré och 

förstoppning. Detta upplevdes av deltagarna i en studie som skamligt och inkräktande på 

livskvaliteten (Mitchell et al., 2007). I flera studier beskrivs problem beträffande val av kost 
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relaterat till stomin med tanke på gaser och odörer (Grant et al., 2011; Zhang, Wong, You & 

Zheng, 2011; Cheng, Xu, Dai & Yang, 2012). I Grant et al. (2011) diskuterades kost och 

kosthållning i grupper. Deltagarna delade med sig av upplevelser angående vilken mat som 

gav gaser och hur deltagarna lärde sig att kontrollera mängd och konsistens på avföringen i 

förhållande till kosten.  

Fysiska aktiviteter så som vandring och bowling har en del av deltagarna fått sluta med sedan 

de fått sin stomi (Grant et al., 2011). Enligt Berndtsson, Lindholm och Ekman (2005) har  

stomin även bidragit till positiva förändringar gällande aktiviteter. Deltagare i studien påtalar 

att självförtroendet har stärkts och att de nu äntligen kan delta i aktiviteter efter att 

stomioperationen gjorts. 

Många lider av sömnsvårigheter pga sin stomi som är relaterat till rädsla för läckage, behov 

att utföra stomivård under natten, samt otillräcklig sömn pga förflyttningar i sängen som kan 

leda till läckage (Grant et al., 2011; Tseng, Weng, Hsu & Weng, 2004; Zhang et al., 2011; 

Baldwin et al., 2009). Kvinnorna i studien av Baldwin et al. (2009) som lider av fatigue har en 

sämre fysisk och psykisk hälsorelaterad livskvalitet. Männen som lider av fatigue har en 

sämre fysisk hälsorelaterad livskvalitet i jämförelse med de män som inte lider av fatigue. En 

deltagare i Grant et al. (2011) berättar att hon ständigt vaknar upp på natten och känner om 

stomipåsen är full. 

6.2  Psykisk påverkan 

Den psykiska påverkan som en stomioperation kan framkalla kan ta sig i uttryck så som 

förändrad kroppsuppfattning, brist på självförtroende och depression. 

Depression och ångest är vanligt förekommande enligt Krouse et al. (2007), Mitchell et al. 

(2007) och Grant et al. (2011). En del deltagare har övervägt och gjort försök till självmord 

efter en stomioperation (Krouse et al., 2007). Enligt Sideris et al. (2005), Zhang et al. (2011), 

Grant et al. (2011), Tseng et al. (2004) och Sinclair (2009) har deltagarna efter en 

stomioperation  en sämre kroppsuppfattning, brist på självförtroende och en känsla av att vara 

rädda, obekväma och fula samt en oro för hur andra människor ser på dem.   

Deltagarna i studien av Sinclair (2009) uttrycker ett känslomässigt lidande kring 

kroppsförändringen. En känsla av att vara avskyvärd och otäck var vanliga reaktioner i deras 

berättelser.   

I studien av Berndtsson et al. (2005) beskriver deltagarna som haft stomi i några år en 

självtillit och en förmåga att anpassa sig till den nya livssituationen samt att inte känna sig 

annorlunda. De har svårt att tänka sig ett liv utan stomi. De känner sig bekväma och är nöjda 

med sin kropp och sin stomi. I Sinclair (2009) och Zhang et al. (2011) har många av de 

stomiopererade kommit till insikt med verkligheten och accepterat livet med stomin och 

därmed uppnått psykologiskt välbefinnande. En deltagare i Zhang et al. (2011) återberättar en 

historia om en medpatient som hade blivit stomiopererad för ett år sedan och var väldigt 

olycklig. Han kontaktade inga utomstående, för att han trodde att andra människor äcklades 

av honom. Då berättade hon för honom att man enbart kan njuta av livet medans man lever 

det, om man inte har något liv finns det ingen glädje eller livskvalitet. Det framhålls att det är 

viktigt att konfrontera problemet och tänka positivt.  
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6.3 Social påverkan. 

Upplevelse av förändringar i det sociala livet efter en stomioperation kan ta sig  uttryck i 

isolering och relationssvårigheter.  

Enligt Sideris et al. (2005), Krouse et al. (2007), Grant et al. (2011) och Tseng et al. (2004) 

har den stomiopererade svårt med intimitet i förhållandet, svårigheter att träffa nya människor 

och problem med relationer. Deltagarna som var gifta hade svårt att visa upp sin kropp för 

sina respektive. Stomin upplevs av deltagarna i flera studier Grant et al. (2011), Tseng et al. 

(2004), Sinclair, (2009), Mitchell et al. (2007) och Berndtsson et al. (2005) som ett hinder för 

att lämna hemmet pga mycket planering som t.e.x att finna allmänna toaletter och rädsla för 

läckage. Detta gör att det är svårt  att återgå till arbetet och att delta i sociala aktiviteter samt 

att resa. Ytterligare ett problem som uppdagas i Sinclair, (2009) och Grant et al. (2011) är val 

av kläder för att dölja stomipåsen, många har fått ändra sin klädstil. 

6.4 Påverkan på sexuallivet. 

Att ha en stomi visar sig påverka sexualiteten, många har svårt att återuppta sexuallivet efter 

operationen pga att de känner sig oattraktiva. 

 Sexuella problem för män gav ett lågt värde av livskvalitet till skillnad från kvinnorna. De 

som återupptagit sexuallivet efter operationen hade ett bättre socialt liv, mindre isolering pga 

stomin och mindre svårigheter att anpassa sig till stomin, mindre störningar i relationerna och 

intimiteten, där av en högre livskvalitet. Deras största utmaning, efter att de fått stomin, som 

påverkade livskvaliteten var sexuallivet (Sideris et al., 2005; Symms et al., 2008). I studien av 

Ayaz och Kubilay (2008) använde de sig av en samtalsmodell för att hjälpa deltagarna till ett 

bättre sexualliv efter stomioperationen eftersom detta visar sig vara ett stort problem hos 

många,  deras största bekymmer var att de kände sig oattraktiva efter stomioperationen, de var 

oroliga för hur deras partner skulle reagera på stomin, oroliga inför den sexuella akten, rädda 

för att stomipåsen skulle öppna sig eller orsaka läckage under akten samt oroliga för odör och 

för att partnern skulle råka se avföringen.  

6.5 Behov av stöd 

Att få en stomi kräver anpassning till en livsstilsförändring och därmed ett ökat behov av stöd  

Ayaz och Kubilay (2008), Grant et al. (2011) och Ito och Kazuma (2005) beskriver vikten av 

att ha familj och vänner samt professionellt stöd. Att få dela upplevelser med andra i samma 

situation beskriver Sinclair (2009) och Zhang et al. (2011) som värdefullt.  

 I en studie av Cheng, Xu, Dai och Yang (2012) där deltagarna som fått en permanent stomi 

fick genomgå en utbildning om stomivård, visar resultatet att det sker en markant förbättring 

gällande egenvård, självförtroendet i sexuallivet och arbetslivet  samt val av kost och dryck. 

Deltagarna fick mer energi och ett ökat socialt liv och därmed en ökad livskvalitet. I 

jämförelse med studien av Sinclair (2009) där deltagarna kände frustration över bristande 

information före och efter stomioperationen. De uppfattar denna brist på information  som 

avskräckande för att kunna anpassa sig till ett liv med stomi.  

7. METODDISKUSSION 

Sökorden Enterostomy och Quality of life valdes för att de passade till syftet i denna 

litteraturstudie. Enterostomy är ett ämnesord som innefattar tarmstomier i både Cinahl och 

Pubmed. Sökordet Body image upptäcktes vid läsning av artiklarnas abstract, det visade sig att 
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Body image återkom i flera artiklars abstract som ett nyckelord. Vid sökning i PsycINFO 

valdes att inte använda kombinationer till sökordet Colostomy utan enbart begränsningar på 

grund av det redan låga antalet träffar. Colostomy var det ämnesordet i PsycINFO som 

motsvarade Enterostomy.   

Sökningen påbörjades i Pubmed för att undersöka underlaget, det visade sig ge många träffar. 

Det blev inte lika många träffar i Cinahl och många av de artiklar som hittades i Cinahl hade 

redan valts ut ifrån Pubmed därför sorterades dessa dubbletter bort. Vi valde att läsa abstract 

och titel på alla 212 artiklar som vi fick träffar på i Pubmed med sökorden Enterostomy och 

Quality of life samt begränsningar, för att undvika att missa relevanta artiklar. Genom att 

kombinera sökorden  Enterostomy, Quality of life och Body image blev det en så markant 

skillnad på antalet träffar och få artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. För att vara så 

noggranna som möjligt och för att inte missa någon artikel så läste båda författarna igenom de 

212 artiklarnas abstract och titlar under flera dagar eftersom sökningen sparats. Eftersom 

författarna var samstämmiga ökade det pålitligheten.  Även i PsycINFO påträffades dubbletter 

som sorterades bort. 11 artiklar som inte fanns i fulltext i databaserna beställdes från 

sjukhusbiblioteket på centralsjukhuset i Karlstad. De artiklar som resultatet bygger på är inte 

äldre än 8 år trots att författarna gjort en begränsning på 12 år. Så med resultatet i hand kunde 

begränsningen har gjorts från 2004-2012.    

Alla utvalda artiklar som valdes till resultatet har blivit etiskt granskade och detta beskrivs 

tydligt i artiklarna. För att granska artiklarnas tillförlitlighet och kvalitet har 

granskningsmallar använts för kvalitativa och kvantitativa studier enligt Willman et al. 

(2011).   

Efter granskning av artiklarna bedömdes två artiklar ha låg vetenskaplig kvalitet.  I den ena 

studien var det ett relativt högt bortfall, ingen validitet av mätskalor samt avsaknad av 

exklusion- och inklusionskriterier.  Men artikeln bygger på en tidigare större studie och den 

svarar på syftet i denna litteraturstudie, så därför förkastades den inte. Den andra studien som 

fick låg vetenskaplig kvalitet bygger också på en tidigare större studie vilket även här kan 

förklara avsaknad av viktigt innehåll som krävs för bedömning av kvalitet. Detta påverkade 

dock inte författarnas syfte i föreliggande litteraturstudie. Två av artiklarna handlade om en 

utbildning och en samtalsmodell trots detta kunde ändå material hittas i artiklarna som 

svarade på litteraturstudiens syfte. 

Tio av 13 artiklar som resultatet bygger på är kvantitativa . Detta beror förmodligen på att de 

flesta artiklarna jämför olika grupper och olika faktorer som påverkar livskvalitet hos 

stomiopererade individer, samt att mätning av livskvalitet görs med hjälp av olika mätskalor. 

Skulle möjligen kvalitativa studier ge en annan dimension av begreppet livskvalitet?  

Det fanns många artiklar som handlade om andra sorters stomier än tarmstomi så genom att 

begränsa sökningarna kan många intressanta artiklar gått förlorade. Om författarna hade 

inkluderat alla sorters stomier hade litteraturstudien möjligen kunnat fånga upp ett bredare 

patientklientel. Många artiklar tog upp påverkan på sexuallivet efter en stomioperation. Hade 

författarna använd sig av sökordet sexualitet hade det kanske hittats fler artiklar? 

Artiklarna kommer från olika länder i Asien, Europa och USA. I de flesta artiklarna 

uppkommer likvärdiga resultat. Samma mönster och teman visar sig så som fysiskt, psykiskt, 

socialt, sexualitet och stöd. Detta ligger till grund för denna litteraturstudie. Enligt Willman et 

al. (2011)  så ökar trovärdigheten om flera studiers resultat pekar i samma riktning, även om 

de är från olika länder. 
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8. RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visade att dessa faktorer som upplevs påverka livskvalitet är fysiska, psykiska, 

sociala, sexuallivet och behov av stöd hos individer med tarmstomi.  

I litteraturstudiens resultat är en förändrad kroppsbild och synen på sig själva ett vanligt 

förekommande problem bland de stomiopererade. Individerna beskrev även känslor av 

obehag och avsky. Deltagarna i studierna av Sinclair (2009), Sideris et al. (2005), Grant et 

al.(2011), Zhang et al. (2011) och Tseng et al. (2004)  kände lidande angående 

kroppsförändringen som ledde till negativa reaktioner. De flesta kunde inte föreställa sig 

denna stora förändring innan de blev opererade. Författarna funderar över om vi individer har 

en viss upplevelse av kroppen och att den ska se ut som den alltid gjort. En fungerande kropp 

tas ofta för given, men i samband med till exempel en stomioperation förändras kroppsbilden.   

Enligt Bullington (2007)  är det viktigt att kroppen lever i harmoni och förståelse till den 

upplevda världen. I studien av Thorpe et al. (2009) upplevde deltagarna en förlust av 

förkroppsligad helhet efter att de fått en stomi. Genom att utforska förlusten av den 

förkroppsligade helheten ger det oss en möjlighet att få en glimt av hur den stomiopererades 

erfarenheter inverkar på den värld de lever i. Litteraturstudiens resultat visar att 

kroppsförändringen påverkar individen själsligt, och det är viktigt i distriktssköterskans möte 

med patienten att ha en helhetssyn. 

Genom att applicera Merleau-Ponty, (2002) filosofi om hur vi uppfattar världen genom våra 

kroppar, att vi är förkroppsligade individer. Detta kan hjälpa oss att förstå vad en kroppslig 

förändring kan innebära. Författarna undrar om det kan vara så att den kroppsliga 

förändringen som en stomi innebär kan upplevas mer besvärligt för kvinnor, med tanke på den 

ökade exploateringen av den kvinnliga kroppen i media där kvinnan ska vara perfekt? Detta är 

dock ingenting som framkommer i de studier som denna litteraturstudie bygger på, men det är 

också fler manliga deltagare rent generellt i studierna. Enligt Persson et al. (2008) har det 

visat sig att kvinnor har ett större missnöje med sin kropp och visat sig ha flera depressiva 

symtom efter en stomioperation än män.  Enligt studien av Simmons, Smith, Bobb och Liles 

(2007) är det en stor utmaning att anpassa sig till ett liv med tarmstomi. En effektiv hantering 

och kunskap om stomin underlättar processen att anpassa sig till livsstilsförändringen. Därför 

menar författarna av denna litteraturstudie, att det är viktigt med stomivårdsutbildning för att 

underlätta för individerna samt få dem att känna mindre skam. Utbildningen bör ske av en 

distriktssköterska med kunskap av stomivård.   

Av det som framkommer i resultatet är det vanligt förekommande med depression och ångest 

efter en stomioperation. Orsaken till detta är för de flesta en förändrad kroppsbild. Även den 

bakomliggande sjukdomen, som leder till att de får en stomi är en bidragande orsak.  Tamm 

(2002) skriver att det inte är ovanligt att drabbas av en depression vid sjukdom. Detta anses 

bero på att individen förlorar kontrollen över väsentliga delar av sitt liv, vilket i sin tur leder 

en känsla av hjälplöshet, som är en grogrund för depression. Under arbetets gång har det även 

framkommit positiva känslor hos en del individer efter att de fått en tarmstomi, ord som 

tacksamhet förekommer. Detta tror författarna har att göra med, att individen blivit lindrad 

och hjälpt från en tarmsjukdom vilket resulterat i att de fått en tarmstomi. Kan detta även leda 

till att dessa individer är mer mottagliga för information och även har lättare att acceptera 

kroppsförändringen?   

Efter en stomioperation är ofta gaser och odörer en stor problematik hos individen. Det kan 

påverka det sociala livet vilket kan leda till isolering.  För att undvika större delen av dessa 

problem krävs kunskap om kosten och där kan en distriktssköterska vara till hjälp gällande 
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kostutbildning för patienter med tarmstomi. I Grant et al. (2011) fick deltagarna delta i 

kosthållningsgrupper och lära sig om vilken mat de kunde äta för att undvika gaser och 

odörer. Enligt Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas och Hultén (2005) krävs ett nära 

samarbete mellan stomisköterska, dietist, avdelningspersonal och kirurger för att förbättra 

kvaliteten i vården och vilket i sin tur bidrar till att förbättra livskvaliteten för stomi patienten. 

Mitchell et al. (2007) beskriver hur problemen med gaser, läckage ifrån stomin, diarré och 

förstoppning ofta upplevs av stomiopererade och att detta gav en känsla av skam. Skam är en 

stor existentiell fråga för deltagarna i Annells (2006) studie som identifierar en oförmåga att 

kontrollera kroppsliga beteenden och kroppsljud, en skamkänsla som bidrar till förlust av 

balans och integritet. Det är viktigt att ha en förståelse för hur individerna upplever problemen 

med gaserna från stomin, och hur det påverkar dem. Författarna påpekar vikten av ett 

professionellt förhållningssätt hos distriktssköterskan i mötet med patienten med stomi. Att 

inte visa känslor av ogillande med tanke på gaser och odörer. 

Sexuell hälsa är ett tillstånd av emotionellt, fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat 

till sexualitet. Sexuell hälsa kräver ett respektfullt och positivt närmande till sexuallivet och 

sexuella relationer (Hulter, 2004). Det visade sig att den negativa påverkan på sexuallivet 

hade en stor betydelse för de stomiopererade individerna. Det var framför allt vanligare bland 

männen än bland kvinnorna. Resultaten i studierna som denna litteraturstudie bygger på har 

mestadels manliga deltagare och detta kan enligt författarna ge ett missvisande resultat i 

jämförelsen mellan män och kvinnor. I studien av Ayaz och Kubilay (2008) beskriver 

deltagarna en oro inför den sexuella akten, en rädsla för hur partnern ska reagera på stomin. 

Hulter (2004) förklarar att när människan drabbas av sjukdom och funktionshinder kan 

förutsättningarna för sexuell aktivitet och samspelet med andra människor minska. Depression 

och nedstämdhet påverkar också den sexuella lusten negativt. Även enligt Persson, 

Berndtsson och Carlsson (2008) så kan den sexuella förmågan försämras efter en 

stomioperation, eftersom kroppen förändras och pryds med ärr och stomibandage som kan 

innebära att individen inte känner sig som en hel person. Problem med sämre självkänsla och 

otillräcklighet kan också bli ett hinder i den intima relationen.   

Enligt Sideris et al. (2005), Krouse et al. (2007), Grant et al. (2011) och Tseng et al. (2004) 

har den stomiopererade svårt med intimitet i förhållandet, svårigheter att träffa nya människor 

och problem med relationer. Det sociala livet kan påverkas negativt genom osäkerhet och 

rädsla för läckage och odör från stomin, att stomin syns genom kläderna och att ljudet från 

gaserna ska höras (Persson et al., 2008). I litteraturstudiens resultat framkommer det att 

stomin upplevs av många individer som ett problem, som t.e.x. att återgå till arbetet, att delta i 

sociala aktiviteter och att resa, då det krävs mycket planering. Genom att inkludera familjen 

och vänner i undervisning och skötsel av stomin efter en stomioperation, kan funktionen 

relation och samhörighet i Roy´s (2009) teori vara en stöttepelare i vården för att uppnå en 

bättre anpassning hos individen och familjen. Makarna i studien av Persson et al. (2004) 

försökte på olika sätt att anpassa sig till det nya livet tillsammans med sin partner, genom att 

hjälpa sin partner att göra livet lättare vid t. ex resor och andra aktiviteter. Makarna tog på sig 

en mer omvårdande roll. 

Enligt flera studier av Ayaz och Kubilay (2008), Grant et al. (2011) och Ito och Kazuma 

(2005)  är det viktigt att få professionellt stöd samt stöd från familj och vänner. Enligt 

Persson, Severinsson och Hellström (2004)  är det viktigt att inkludera familjen vid utbildning 

av patienten som fått en stomi. Osäkerhet och ovisshet skapar en hotfull och stressande 

situation för patienten och familjen. Därför är det viktigt att få ett socialt stöd från familj och 

vänner.  Enligt Sinclair (2009) upplevde deltagarna en svårighet till att anpassa sig till ett liv 

med stomi, på grund av bristande information.  Genom att försöka förstå individen och se 
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livet genom dennes ögon kan sjuksköterskan enligt Notter och Burnard (2005) hjälpa och 

förbereda individen på de stora förändringar, som väntar efter stomioperationen. Författarna 

menar att som distriktssköterska i hemsjukvården kommer hon/han nära patienten, många 

frågor och många funderingar från patienten tas upp. Patienterna känner ofta trygghet 

tillsammans med sin distriktssköterska. I samband med hembesöken kan distriktssköterskan 

vara till hjälp och stöd hos patienten och förbereda patienten på de förändringar som kommer 

att ske i samband med en stomioperation. 

Individer som fått sin stomi måste enligt Simmons et al. (2007) anpassa sig till förändringar 

gällande kostvanorna, tarmfunktionen och kroppsuppfattningen. Att anpassa sig till 

förändringarna kan vara en utmaning, men med en bra information om stomi hanteringen och 

effektiva stomi hjälpmedel underlättas anpassningen hos individen. I denna studie av 

Simmons et al. (2007) har det framkommit att de individer som uppmuntras till att acceptera 

sin stomi kommer snabbare ut och deltar i sociala aktiviteter. Det är därför viktigt att öka 

anpassningen hos individerna i vården genom att ta hänsyn till de kognitiva och 

beteendemässiga reaktionerna av stomin hos individen. Enligt Roy´s (2009) rollfunktion i 

adaptionsteorin formas och styrs individens beteende av hur andra upplever honom/henne. 

Individen måste veta vem den är i förhållande till andra för att kunna agera.  Simmons et al. 

(2007) beskriver hur de individer som inte anpassar sig till stomin har det svårare att avslöja 

sina känslor och umgås med andra. Detta leder till ovilja att engagera sig i aktiviteter som kan 

väcka obehagliga känslor förknippat med stomin.  

 

9. KLINISK NYTTA  

Med denna litteraturstudie om människors upplevda livskvalitet efter att ha fått en tarmstomi, 

kan det hjälpa distriktssköterskan att ge ett professionellt och individuellt omhändertagande, 

och få förståelse för dessa individers livssituation. Genom att använda sig av Roy´s (2009) 

adaptionsmodell kan distriktssköterskan hjälpa individen som fått en stomi att anpassa sig till 

kroppsförändringen och det nya livet. 

10. KONKLUSION 

Resultatet visar att individens livskvalitet påverkas på det fysiska, psykiska och sociala planet 

även sexuallivet påverkas efter en stomioperation. Det tar sig i uttryck genom bland annat 

sömnstörningar, depressioner, en förändrad upplevelse av kroppen, isolering, sexuella 

påfrestningar. Det visar sig att stöd ifrån anhöriga och även ett professionellt stöd är 

avgörande för att kunna anpassa sig och hantera det dagliga livet.  

11. FRAMTIDA FORSKNING 

Eftersom de flesta studier har övervägande manliga deltagare vore det önskvärt att det forskas 

mer på kvinnor och deras livskvalitet i samband med en tarmstomi. Mer kvalitativa studier 

behövs för att få en ökad förståelse av den upplevda livskvaliteten hos individer med 

tarmstomi. 
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Sökmatris Bilaga 1 

Databas 

PubMed  

120905 

Sökord/MeSh-

termer 

Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Kl. 10.30 1.Enterostomy   14462    

 2.Quality of life  100427    

 3.Body image  11631    

 1 AND 2 AND 

3 

Peer-reviewed, 

engelska, publikations 

år:  2000-2012 

13    

 1 AND 2 Peer-reviewed, 

engelska, publikations 

år:  2000-2012 

212 41 15 10 

 

Databas  

Cinahl 

120905 

Sökord/ 

Cinahl-

headings 

Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Kl. 13.15 1.Enterostomy  1185    

 2.Quality of 

life 
 38695    

 3.Body image  5198    

 1 AND 2  104    

 1 AND 3  7    

 1 AND 2 AND 

3 
 7    

 1 AND 2  Peer-reviewed, engelska, 

publikations år:  2000-

2012 

32 18 4 0 (2) 

Antal dubbletter var 2 stycken (2). 

Databas 

PsycINFO 

120906 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval2 Urval 

3 

Kl.10.00 Colostomy  61    

 Colostomy Peer-reviewed, engelska, 

publikations år:  2000-

2012 

20 8 5 3 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 1 

Författare, 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ayaz, S & 

Kubilay, G. 

(2008) 

 

 

Effectiveness 

of the 

PLISSIT 

model for 

solving the 

sexual 

problems of 

patients with 

stoma. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 18, 

89-98 

 

Turkey 

Att bedöma 

effektiviteten 

av PLISSIT 

modellen som 

hjälp, för att 

lösa sexuella 

problem hos 

individer med 

tarmstomi. 

Metod 

Kvantitativ metod med 

en experimentell 

design. 

Population 

Inklusionskriterier: 

Deltagarana ska 

nyligen fått sin 

tarmstomi, de som har 

en tillfällig stomi ska 

ha den i minst 6 

månader. De ska vara 

sexuellt aktiva, de ska 

bo i Ankara. De ska 

inte vara döende.  

Urvalsförfarande 

Finns inte beskrivet 

Urval 

Inget bortfall 

Beskriva slutgiltig 

studiegrupp 

Fallgrupp som bestod 

av 30 deltagare som 

hade en medelålder på 

43,77 år och 70% var 

män, en kontrollgrupp 

bestod av 30 deltagare 

där medelåldern är 

43,7 år, 66,7 % var 

män. Alla var gifta och 

levde med sina 

familjer. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär och 

intervjuer av båda 

grupperna. 

Analysmetod 

Statistisk 

signifikansanalys 

Styrkor: En 

kontrollgrupp. 

Lika många 

deltagare i båda 

grupperna jämt 

fördelat i kön 

och ålder. 

Validerade 

mätmetoder. 

 

 

Svagheter: I 

studien står det 

att det är en 

experimentell 

design men det 

står inget om 

urvalet om det är 

randomiserat.  

Inget utförligt 

beskrivet 

urvalsförfarande.  

 

 

 

Medel kvalitet. 

 

Deltagarna i 

studien kände 

sig oattraktiva 

efter 

stomioperation 

och var oroliga 

inför sexuallivet 

med sin partner.  

 

 

 

En signifikant 

förbättring av 

sexuallivet efter 

användandet av 

PLISSIT 

modellen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 2 

Författare

, titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Baldwin, 

C.M, 

Grant, M., 

Wendel, 

C., 

Hornbrook

, M.C., 

Herrinton, 

L.J., 

McMullen, 

C. & 

Krouse, 

R.S. 

(2009) 

 

Gender 

Difference

s in Sleep 

Disruption 

and Fatigu 

on Quality 

of Life 

Among 

Persons 

with 

Ostomies 

 

Journal of 

Clinical 

Sleep 

Medicine, 

5(4):335-

343 

 

USA 

 

 

Att undersöka 

skillnader 

mellan 

sömnsvårighete

r och fatigue 

hos män och 

kvinnor som 

överlevt en 

colorectalcance

r och har fått en 

stomi, 

associerat till 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

Metod 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

Design 

Tvärsnittsundersökning 

Population 

Urvalsförfarande 

Från en tidigare studie 

har de valt deltagare 

som fått högst och lägst 

poäng i hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Urval 

Bortfall ej diskuterat 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp 

168 män och 118 

kvinnor, medelålder 

72.3 män och 72.6 

kvinnor 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär och 

bandinspelade 

intervjuer. 

Analysmetod 

Statistisk 

signifikansanalys med 

chi-square och Students 

t-test av kvantitativ data 

innehållsanalys av 

kvalitativ data 

Styrka: 

Relevanta 

deltagare för 

studien. 

Kombination av 

kvantitativ och 

kvalitativ metod.  

 

Svagheter: Inga 

inklusions- eller 

exklusionskriteri

er. Nämns inget 

om bortall. 

 

Medel kvalitet  

 

 

Deltagarna 

lider av 

sömnsvårighete

r relaterat till 

läckage från 

stomin. Detta 

resulterade i en 

försämrad 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

 

 

De 

stomiopererade 

kvinnorna 

upplevde mer 

sömnsvårighete

r och fatigue 

samt en sämre 

livskvalitet än 

de 

stomiopererade 

männen 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 3 

Författare, 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Berndtsson, 

I., 

Lindholm, 

E. & 

Ekman, I. 

(2005) 

 

Thirty Years 

of 

Experience 

Living With 

a Continent 

Ileostomy – 

Bed 

Restrooms – 

Not my 

Reservoir -  

Decide My 

Life 

 

 Journal of 

Wound 

Ostomy 

Continence 

Nurs.Sept-

oct 

32(5)321-6 

 

Sweden 

 

Att 

beskriva 

långtids 

anpassning 

hos 

individer 

med en 

konsistent 

ileostomi. 

Metod 

Kvantitaiv studie 

Population 

Finns inget noterat. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna som var 

med i en tidigare 

studie för ca 30 år 

sedan och fortfarande 

var i livet (88 

personer) fick hem ett 

frågeformulär 

hemskickat. De som 

inte svarat på 

frågeformuläret blev 

uppringda. 

Urval 

Bortfall: 20 personer. 

Beskrivning av 

slutlig studiegrupp. 

68 deltagare varav 25 

män  i åldrarna 46-75 

år och 43 kvinnor i 

åldrarna 40-89 år, som 

har opererats för en 

ulcerröscolit och har 

en kontinent ileostomy 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär samt 

telefonkontakt. 

Analys metod 

Innehållsanalys på 

kvalitativ data och 

Wicoxon signed-rank 

test gjord på 

kvantitativdata 

Styrkor: Att de 

använder 

ostrukturerade 

frågor som inte 

bara ger ”ja” och 

”nej” svar.  

 

 

 

Svagheter: Högt 

bortfall. Validitet 

av mätskalor är 

inte beskriven. 

Inga exklusions 

eller 

inklusionskriterier 

nämns. Recallbias  

 

 

Låg kvalitet 

 

Deltagarna känner 

sig trygga i sin 

egenvård, positiv 

kroppsuppfattning. 

Känner social 

trygghet, upplevde 

hälsa. Stötte dock 

på hinder utanför 

hemmet gällande 

bl a. offentliga 

toaletter. 

 

 

 

Deltagarna kände 

självtillit och 

trygghet i sin 

egenvård, däremot 

stötte de på hinder 

utanför hemmet. 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 4 

Författare, 

titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Cheng, F., Xu, 

Q., Dai, X-D. 

& Yang, L-L 

(2012) 

 

Evaluation of 

the Expert 

Patient 

Program in a 

Chinese 

Population 

With 

Permanent 

Colostomy. 

 

Cancer 

Nursing Vol. 

35, No 1. 27-

33 

 

 

China 

Att utvärdera 

effekten av ett 

3-veckor lång 

utbildning 

(Expert Patient 

Program) 

gällande 

kunskap om 

stomi, 

egenvård, 

psykosocial 

anpassning 

hos patienter 

med 

permanent 

colostomi. 

Metod 

Kvantitativ 

Population 

Inklusionskriterier: 18-

75 år, att frivilligt 

delta, att inte nyss ha 

genomgått ett annat 

utbildningsprojekt, 

inga akuta eller 

kroniska sjukdomar 

som påverkar dagliga 

aktiviteter, inga 

psykiska sjukdomar. 

Det ska ha gått minst 3 

år efter  

stomioperationen för 

expert gruppen. 

Urvalsförfarande 

Data samlades från en 

stomiklinik på ett 

sjukhus i Nanjing. 

(convenience 

sampling) 

Urval 

Bortfall: 1 deltagare på 

grund av recidiv av 

cancersjukdom. 

Beskrivning av 

studiegrupp 

Studien består av två 

grupper en expert 

grupp bestående av 10 

deltagare som tränats 

till att bli experter. De 

i sin tur utbildar resten 

av de 81 deltagarna i 

en 3 veckors 

EPP(Expert patient 

program) kurs. 

Expert grupp bestod 

av 4 kvinnor och 6 

män som haft sin 

colostomi mellan 5-22 

år. Deltagarna var 25 

kvinnor och 56 män. 

Styrkor: 

Relevanta 

deltagare för 

studien. Lågt 

bortfall. Bra 

beskrivning av 

utbildningens 

upplägg.  

 

Svagheter: 

Ingen 

beskrivning av 

validitet.  

 

Medel kvalitet. 

Det har skett en 

markant 

förbättring hos 

deltagarna 

gällande 

egenvård, 

självförtroende 

i sexlivet och 

arbetslivet, mer 

energi och ökat 

socialt liv. 

 

 

Deltagarna i 

EPP visade en 

statistisk 

signifikant 

förbättring 

(P<.01) i 

kunskap, 

egenvård, 

psykosocial 

anpassning till 

colostomin. De 

flesta 

deltagarna var 

positiva till 

utbildningen. 
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De har haft sin 

colostomi i 8 månader 

till 6 år.  

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär som 

deltagarna svarade på 

före och efter 

utbildningen.  

Analysmetod 

Signifikansanalys med 

Students t-test. 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 5 

Författare

, titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Grant, M., 

McMullen, 

C.K., 

Altschuler, 

A., 

Mohler, 

M.J., 

Hornbrook

, M.C., 

Herrinton, 

L.J., 

Wendel, 

C.S., 

Baldwin, 

C.M. & 

Krouse, 

R.S. 

(2011) 

 

Gender 

Difference

s in 

Quality of 

Life 

Among 

Long-Term 

Colorectal 

Cancer 

Survivors 

With 

Ostomies 

 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

vol. 38, No 

5, 

September 

587- 596 

 

USA 

 

 

Att beskriva 

könsskillanden

s påverkan av 

oro och 

anpassning till 

att ha en stomi 

efter att ha 

överlevt en 

kolorektal 

cancer för en 

längre tid 

sedan (minst 5-

år). 

Metod 

Kvalitativ metod 

Population 

Inklusionskriterier: Män 

och kvinnor över 18 år 

som har haft en 

colorectal cancer. Det 

ska ha gått minst 5 år 

sedan de fått sin 

diagnos. Deltagarna ska 

vara medlemmer i 

Kaiser Permanente som 

är ett integrerat 

sjukvårdssystem i 

Oregon. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna har valts 

utifrån en tidigare 

kvantitativ studie som 

handlar om 

hälsorelaterad 

livskvalitet. De som 

hade lägst och högst 

poäng valdes ut och 

delades in i 8 

fokusgrupper. 

Urval 

Bortfall: 2 personer 

kunde ej delta. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp 

8 fokusgrupper med 

sammanlagt 16 kvinnor 

och 17 män i åldrarna 

mellan 63-76 år. 

Datainsamlingsmetod 

Bandinspelade 

ostrukturerade 

intervjuer . 

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Styrka: 

Relevanta 

deltagare för 

studien. Litet 

bortfall av 

deltagarna. 

Väl beskriven 

metod. 

Välgjord 

studie som 

grundar sig i 

en kvantitativ 

studie. 

 

Svagheter: 

Snedfördelnin

g av deltagare 

i 

fokusgrupper

na. 

 

 

 

Hög kvalitet 

 

 

Framkommer i 

studien att 

individer med 

stomi har en sämre 

livskvalitet både 

fysiskt, psykiskt 

och socialt. 

 

 

Alla grupper 

undviker mat som 

orsakar gaser. 

Ändrade 

aktivitetsvanor, 

svårigheter med 

intimitet. 

Sömnsvårighter, 

depression, 

anpassing och 

kroppsförändringa

r diskuterades 

mest av kvinnor 

med låg 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 
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Författare

, titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ito, N. & 

Kazuma, 

K. (2005) 

 

Factors 

associated 

with the 

feeling of 

stability in 

the daily 

life among 

colostomy 

patients. 

 

Japan 

journal of 

nursing 

science 2, 

25-31 

 

Japan 

Att identifiera 

associerade 

faktorer som 

handlar om 

känslor av 

stabilitet hos 

kolostomipatient

er i det dagliga 

livet. 

Metod 

Kvantitativ 

Population 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna ska ha en 

permanent kolostomi i 

efterförloppet av en 

cancer diagnos, vara 

under 80 år, de ska ej 

haft stomin i mer än 

10 år, deltagarna ska 

ej ha några andra 

fysiska eller psykiska 

sjukdomar. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna valdes ut 

ifrån medicinska 

journaler med hjälp av 

sjuksköterskan 

ansvarig för 

patienterna.  

Urval 

Bortfall: en patient 

vägrade på grund av 

svårigheter att delta i 

intervjun. 

Beskrivning av 

slutgiltig studiegrupp 

133 deltagare, 96 män 

och 37 kvinnor i 

medelåldern 62,9 år 

Datainsamlingsmeto

d 

Patienterna 

intervjuades med hjälp 

av frågeformulär. 

Analysmetod 

Statistiskanalys med 

Students t-test,  

Spearman´s rho och 

structural equation 

model (SEM) 

Styrka: Lågt 

bortfall av 

deltagare. Använt 

validerade 

bedömningsinstrum

ent Representativt 

urval.  

 

Svaghet: Smal 

geografisk 

spridning av 

deltagare. Fler män 

än kvinnor 

 

Medel kvalitet 

 

Att få stöd 

från anhöriga 

och vänner 

samt 

professionellt 

stöd 

genererar i 

en bättre 

stabilitet i 

vardagen. 

 

Deltagarna 

som hade en 

möjlighet att 

kunna få 

proffesionellt 

stöd och stöd 

ifrån familj 

och vänner 

hade en 

bättre 

stabilitet i det 

dagliga livet. 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 7 

Författare, 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Krouse, R., 

Grant, M., 

Ferrell, B., 

Dean, G., 

Nelson, R. & 

Chu, D. 

(2007) 

 

Quality of 

Life 

Outcomes in 

599 Cancer 

and Non-

Cancer 

patients with 

Colostomies 

 

Journal of 

Surgical 

Research 

138, 79-87 

 

 

USA 

Att beskriva 

problem som 

påverkar 

livskvalitet hos 

colostomipatienter 

och jämföra dessa 

problem hos 

deltagare med och 

utan 

cancerdiagnos. 

Metod 

Kvantitativ 

Population  

Inklusionskriterier: 

Patienter med 

colostomi med eller 

utan cancerdiagnos.  

Exklusionskriterier: 

Patienter med en 

tvetydig beskrivning 

som tumör.  

Urvalsförfarande 

Ett frågeformulär som 

skickades till alla 

medlemmar i 

California united 

ostomy association. 

Urval 

59% av 

medlemmarna = 1457 

svarade på 

frågeformuläret och 

skickade åter varav 

599 medlemmar hade 

colostomi. 

Beskrivning av 

studiegrupp 

517 med cancer varav 

254 män och 263 

kvinnor och 82 utan 

cancer varav 20 män 

och 62 kvinnor. 

Medelåldern är 70-72 

år. 

Datainsamlingmetod 

Frågeformulär 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor: Alla 

deltagare har 

samma sorts 

stomi, 

medelåldern är 

likvärdig bland 

män och 

kvinnor. 

Validerade 

mätinstrument. 

Studien bygger 

på en tidigare 

studie.  

 

Svagheter: Stor 

skillnad i antal 

mellan 

medlemmarna 

med och utan 

cancerdiagnos 

eftersom 

studien bygger 

på ett 

jämförande 

mellan dessa.  

 

Låg kvalitet 

Cancer 

patienterna 

som fått en 

stomi har 

högre 

livskvalitet än 

de patienter 

utan cancer 

som fått en 

stomi.  

 

 

Vanliga 

problem som 

påverkar 

livskvalitet är 

sexuella, 

förstoppning, 

gaser och 

svårigheter att 

resa, otillfreds 

med sitt 

utseende. 

Cancer 

patienter hade 

mindre 

svårigheter att 

anpassa sig till 

sin stomi. 
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Författare, 

titel, tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mitchell, K.A, 

Rawl, S.M., 

Schmidt, 

C.M., Grant, 

M., Ko, C.Y., 

Baldwin, 

C.M., Wendel, 

C. & Krouse, 

R.S. (2007) 

 

Demographic, 

Clinical, and 

Quality of Life 

Variables 

Related to 

Embarrassmen

t in Veterans 

Living With 

an Intestinal 

Stoma 

 

Journal of 

Wound 

Ostomy and 

Continence . 

34(5):524-532 

 

USA 

Att identifiera 

demografiska och 

kliniska 

egenskaper samt 

livskvalitet  hos 

tarmstomiopererad

e veteraner  

relaterat till 

skamkänsla av att 

ha en stomi och 

avgöra vilka 

erfarenheter 

och/eller känslor 

som uttrycks 

Metod: Kvantitativ. 

Design 

Tvärsnittsstudie, 

Korrelationsstudie 

Population 

Inklusionskriterier: Att 

ha haft en ileostomi 

eller kolostomi i minst 

2 månader. 

Exkulsionskriterier: 

Patienter som nyligen 

genomgått en 

operation för cancer 

och de som haft en 

tillfällig stomi. 

Urvalsförfarande 

Patienterna har valts ut 

med hjälp av 

diagnostiska koder i ett 

sjukvårdssystem och 

kontaktas genom en 

stomisköterska via 

brev. 

Urval 

Bortfall: 83 patienter 

vägrade delta, och 145 

patienter svarade inte 

helt på 

frågeformuläret.  

Beskrivning av slutlig 

studiegrupp 

83 patienter från 

Arizona, 100 patienter 

från Indiana och 56 

patienter från 

California. 94%  av 

alla deltagarna var 

män. Medelålder är 69 

år. 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: ett 

högt 

deltagande, 

att deltagarna 

svarar på 

frågeformlär 

och deltar i 

intervjuer.  

 

Svagheterna: 

Snedfördelnin

g mellan 

könen. Stort 

bortfall. 

 

Medel 

kvalitet. 

Individer 

med hög 

skamkänsla 

har en sämre 

livskvalitet 

både socialt, 

fysiskt och 

psykiskt. 

 

 

48% av 

deltagarna 

ansåg sig ha 

en låg 

skamkänsla 

medan 26% 

hade en hög 

skamkänsla 

av att ha en 

stomi. De 

med hög 

skamkänsla 

ansåg sig ha 

en dålig 

livskvalitet 

både fysiskt, 

psykiskt och 

socialt. 

Demografisk

t så upplevde 

de yngre 

deltagarna 

större 

skamkänsla 
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Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär samt 

personliga intervjuer 

med ostrukturerade 

frågor.  

Analysmetod 

Statistisk 

signifikansanalys med 

Students t-test 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 10 

Författare, 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sideris,L., 

Zenasni, F., 

Vernerey, D., 

Dauchy, S.,  

Lasser, P., 

Pignon, J-P., 

Elias,D., Di 

Palma, M & 

Pocard, M. 

(2005). 

 

Quality of 

Life Patients 

Operated on 

for Low 

Rectal 

Cancer: 

Impact of the 

Type of 

Surgery and 

Patients´ 

Characteristic

s. 

 

Diseases of 

the Colon & 

Rectum, 48, 

2180-2191. 

 

France 

 

Att jämföra 

effekterna av en 

permanent 

kolostomi och 

sociodemografis

ka egenskaper på 

livskvaliten för 

patienter som 

opereras för 

ändtarmscancer 

Design 

Tvärsnittsstudie 

Metod 

Kvantitativ metod. 

Population 

Inklusionskriterier  

Patienter som bor i 

franskt territorium som 

genomgått en kurativ 

operation av 

rektalcancer. 

Exklusionskriterier 

Patienter som led av 

annan malignitet och 

patienter med andra 

sjukdomar som kan 

påverka livskvaliteten.  

Urvalsförfarande 

Forskarna gör ett urval 

av deltagarna med hjälp 

av medicinska 

journaler.  

Urval 

132 patienter som 

opererats för 

rectalcancer , bor i 

frankrike.   

Bortfall 

24 patienter förlorades 

innan uppföljning. 

9 patienter pga 

sjukdom.  

6 patienter kunde inte 

det franska språket. 10 

patienter skickade inte 

tillbaka frågeformuläret. 

1 patient vägrade delta . 

Studiegrupp 
132 patienter där 

medelåldern är 69 år. 

Det är manliga och 

kvinnliga patienter. 42 

patienter med olika 

stomier och 90 patienter 

Styrkor: 

Relevanta 

deltagare 

till studien. 

Grundlig 

insamling 

av data då 

det är både 

frågeformul

är och 

efterföljand

e 

intervjuer.  

 

 

 

Svagheter: 

Högt 

bortfall av 

deltagare. 

 

Medel 

kvalitet 

 

Stomiopererade 

inivider har 

sämre 

kroppsuppfattni

ng än de 

individerna utan 

stomi. Män 

upplevde sämre 

livskvalitet 

gällande sexuell 

funktion. 

 

Det var ingen 

signifikant 

skillnad gällande 

livskvalitet 

mellan 

patienterna med 

eller utan stomi. 

Försämrad 

kroppsuppfattni

ng hos gifta par 

och lågutbildade 

med stomi. De 

med stomi 

upplevde större 

ekonomiska 

bekymmer. De 

utan stomi 

upplevde mer 

mag-tarm 

bekymmer. 

 



 
 
 

27 
 

utan stomi. 

Datainsamlingsmetode

r 
Alla lämpliga deltagare 

för studien får ett 

frågeformulär 

hemskickat. Blir sedan 

uppringda av en och 

samma person som 

frågar om de vill delta i 

studien och får då två 

olika alternativ av 

deltagande, antingen 

komma till sjukhuset 

för en intervju eller en 

telefonintervju. 

Analysmetod:   

Signifakans analys med 

Mann-Whitney U test 

och chi-square test för 

kvantitativ data. 
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land 
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Sinclair, L 

(2009). 

 

Young 

adults with 

permanent 

ileostomies. 

 

Journal of 

Wound 

Ostomy 

Continence 

Nurs. 

36(3):306-

316 

 

Canada 

Att 

beskriva 

hur unga 

vuxna 

upplever 

hur det är 

att leva med 

en 

permanent 

ileostomi. 

Metod 

Kvalitativ metod 

Population 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna ska ha haft 

sin ileostomi i högst 4 

år. Kunna prata och 

förstå engelska 

språket. Ska vara 

medicinskt, kirurgiskt 

och emotionellt 

stabila. Män och 

kvinnor i åldern 20-40 

år. 

Exklusionskriterier: 

Inga beskrivna. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna 

rekryterades av en 

mottagning för 

patienter med 

colonrectal kirurgi.  

Urval 

Inget bortfall 

Beskrivning av 

slutlig studiegrupp 

3 män och 4 kvinnor 

24-40 år. 

Datainsamlingsmetod 

Bandinspelade 

intervjuer på plats med 

ostrukturerade frågor. 

Analysmetod   
 Forskaren har använt 

sig av Clandinin and 

Conelly´s Narrative 

Knowing Framework. 

Styrkor: 

Forskaren har 

använt sig av 

member 

checking, som 

används för att 

validera 

trovärdighet av 

kvalitativ data. 

Relevanta 

deltagare för 

studien. 

 

Svagheter: 

Svårt att 

avgöra hur 

mycket 

forskaren 

lägger in sina 

värderingar i 

intervjuerna. 

Tre av 

deltagarna har 

haft en 

temporär 

ileostomi innan 

de fick sin 

permanenta 

ileostomi, detta 

kan påverka 

deras 

berättelser på 

det viset att de 

kan blanda 

ihop 

erfarenheterna. 

 

Medel kvalitet 

 

 

Deltagarna beskriver 

att de fått en 

försämrad 

kroppsbild, svårt att 

acceptera stomin. En 

känsla av att inte 

vilja leva. 

Relationssvårigheter. 

Några av deltagarna 

är dock positiva till 

stomin eftersom de 

haft det besvärligt 

med sin 

grundsjukdom. 

 

Forskarna beskriver 

deltagarnas 

upplevelser om 

vården före och efter 

operation, gällande 

information och 

utbildning. 

Upplevelser att få en 

stomi. Sociala och 

psykiska 

upplevelser. 
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Bilaga 2 Artikelmatris     sid 13 

Författare, 

titel, 

tidskrift, 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Symms, 

M.R, Rawl, 

S.M., Grant, 

M., Wendel, 

C.S., Coons, 

S.J., Hickey, 

S., Baldwin, 

C.M & 

Krouse, 

S.(2008)  

 

Sexual 

Health and 

Quality of 

Life among 

Male 

Veterans 

with 

Intestinal 

Ostomies 

 

Clinical 

Nurse 

specialist. 

Jan-

Feb;22(1):30

-40. 

 

USA 

Att 

utvidga 

förståelse

n för den 

utmaning 

som män 

med 

stomier 

står inför 

gällande 

intima 

relationer 

och 

sexuell 

funktion 

Metod 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

Population 

Inklusion: Det ska ha 

gått minst 2 månader 

efter operation. 

Exklusion: Deltagarna 

ska ej vara under 

cytostatika behandling 

eller strålning, 

deltagarna ska ej ha en 

tillfällig stomi. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna 

rekryterades från tre 

olika vårdinrättningar i 

tre olika delstater. 

Spridningen av 

deltagarna gjordes pga 

att få ett så brett 

kulturellt och 

geografiskt spann som 

möjligt 

Urval 

Bortfall: 30 personer, 

varav 24 kvinnor 

exkluderades pga den 

låga svarsfrekvensen 

och därför valdes 

studien att göras enbart 

på män. 

Beskrivning av 

slutgiltig studiegrupp 

481 män varav 224 

som hade stomi (fall) 

och 257 som 

genomgått samma 

operation men ej fått 

stomi(kontrollgrupp) 

med en medelålder på 

68,3 år. 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär och 

Styrkor: Använt 

validerade 

bedömningsinstrum

ent. Att de använt 

sig av både 

kvantitativa och 

kvalitativa data. 

Ingen skillnad 

mellan 

kontrollgrupp och 

fallgruppen 

gällande ålder, 

inkomst, 

utbildning, etnicitet 

förhållande. Lågt 

bortfall. 

 

Svagheter: Ändring 

av studien på grund 

av lågt antal 

deltagande av 

kvinnor. Slutligen 

blev det en studie 

enbart på män. Ett 

antal av deltagarna 

fick sin stomi för 

flera år sedan och 

har svårt att 

komma ihåg hur 

sexlivet var innan 

operationen och 

detta kan leda till 

missvisande svar. 

 

Medel kvalitet 

De deltagare som 

återupptagit 

sexlivet efter 

stomioperationen 

hade en bättre 

livskvalitet. De 

med partner 

upplevde en ökad 

livskvalitet än de 

som levde 

ensamma. 

 

 

Större delen av 

deltagarna hade 

ett försämrat 

sexliv efter 

stomioperationen 

och därmed 

minskad 

livskvalitet.  

Nästan hälften av 

deltagarna har 

gått från att innan 

stomiopertionen 

vara sexuellt 

aktiva och efter 

operationen vara 

sexuellt inaktiva 

med 

erektionsproblem

. 
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fokusgrupper 

Analysmetod 

Statistiskanalys och 

innehållsanalys 
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Tseng, H.-

C., Wang, 

H.-H., Hsu, 

Y.-Y. & 

Weng, W.-

C (2004) 

 

Factors 

related to 

stress in 

outpatients 

with 

permanent 

colostomies

. 

 

Kaohsiung 

Jounal of 

Medical 

Science 

20:70-7 

 

Taiwan 

Att 

utforska 

stress 

faktorer 

hos 

utskrivna 

patienter 

med 

peramanen

t 

colostomi.   

Metod 

Kvantitativ studie 

Population 

Inklusionskriterier: ha 

lämnat sjukhuset för 

minst 1 månad sedan, 

ska ha en permanent 

colostomi , 20 år och 

äldre, inga andra cancer 

sjukdomar, inga 

psykiatriska sjukdomar, 

och att de tagit del av 

studien och medgivit till 

att medverka. 

Urvalsförfarande 

Convenience sampling 

har använts. 

Deltagarna är screenade 

ur rapporter från en 

kirurgisk klinik. 

Försökspersoner 

rekryterades och adress 

och telefonnummer 

registrerades.  

Urval 

 Inget bortfall 

Beskrivning av 

studiegrupp 

73 deltagare varav 51 

män och 22 kvinnor i 

åldrarna 52-72 år. De 

flesta var gifta 

Datainsamlingsmetod 

Deltagarna rekryterades 

genom telefonsamtal och 

brev samt personliga 

intervjuer 

Analysmetod 

Statistisk analys med 

ANOVA 

Styrkor: Använt 

validerade 

bedömningsinstrum

ent, bra val av 

deltagare. Bra 

struktur på tabeller i 

resultatet 

 

Svagheter: 

Större andel män än 

kvinnor 

 

Hög kvalitet 

Stressfaktorern

a som framkom 

var fysiska, 

psykiska och 

sociala samt 

stress angående 

egenvård. 

 

Deltagarna 

upplevde 

problem med 

intimitet, 

svårigheter att 

resa, minskad 

fritid och 

sociala 

kontakter samt 

oro gällande 

egenvård. 
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, titel, 

tidskrift, 

land 
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Zhang, J-

E., Wong, 

F. K.Y., 

You, L.M. 

& Zheng, 

M.C 

(2011) 

 

A 

qualitative 

study 

exploring 

the nurse 

telephone 

follow-up 

of patients 

returning 

home with 

a 

colostomy. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

21,  1407-

1415. 

 

China 

 

Att utforska och 

beskriva vikten 

av 

stomisköterskans  

telefonuppföljnin

g  av 

colostomipatiente

r utskrivna från 

sjukhuset.   

Metod 

Kvalitativ metod. 

Population 

Inklusionskriterier: Ha 

diagnos rektalcancer 

med en permanent 

stomi, ska kunna 

språket Mandarin och 

Cantonese, 

vara´orienterad och 

alert. Vara tillgänglig i 

telefon efter 

utskrivning. 

Exclusionskriterier: 

andra typer av cancer, 

alkohol och 

drogproblem, lida av 

någon psykiatrisk 

sjukdom, att bli 

utskriven till ett 

vårdboende. Döende 

och inte förmågan att 

kunna ge medgivande 

till deltagande. 

Urvalsförfarande 

Deltagarna är 

slumpmässigt utvalda 

från en tidigare RCT-

studie. 

Urval 

Inget bortfall  

Beskrivning av 

slutgiltig studiegrupp 

12 deltagare varav 5 

kvinnor och 7 män i 

åldrarna 28-67 år. 

Datainsamlingsmetod 

25 telefonsamtal som 

var bandinspelade.  

Analysmetod 

Innehållsanalys 

Styrka: 

Relevanta 

deltagare för 

studien. Har 

både män 

och kvinnor 

som deltar.  

Diskuterade 

trovärdighete

n. Välgjord 

analys . 

Studien är 

grundad på 

en tidigare 

randomiserad 

studie som 

har ett högt 

bevisvärde. 

 

Svagheter: 

Studien är 

gjord på ett 

begränsat 

område i 

Kina. 

Resultatet 

kan inte 

generaliseras 

till andra 

områden i 

Kina. 

 

Hög kvalitet. 

Deltagarna hade 

bristande 

självförtroende, 

känslan av fysisk 

svaghet. 

Bekymmer i det 

dagliga livet. 

Fanns dock en del 

som hade uppnått 

ett välbefinnande 

och accepterande 

av sin stomi. 

 

 

 

De flesta 

deltagarna känner 

sig tillfreds med 

telefonuppföljnin

g efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

Resultatet visar 

på att behovet av 

uppföljning är 

stort 
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BILAGA 3   EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER 

MED KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval … … … … … … … … … … … … … 

Finns det ett tydligt syfte?                     ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej  

Patientkarakteristika                              Antal …………………….. 

                                                               Ålder ………………………... 

                                                               Man/kvinna ............................. 

Är kontexten presenterad?                     ☐ Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Etiskt resonemang?                                ☐ Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Urval 

– Relevant?                                             ☐ Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– Strategiskt?                                          ☐ Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?     ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?        ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– analys tydligt beskriven?                     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?          ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad?                           ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 – Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

Genereras teori?                                        ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/Analys  

adekvat?................................................... 

Sammanfattande.bedömning.av.kvalitet                                         

☐Hög ☐Medel ☐ Låg 

Kommentar……………                             Granskare(sign) 
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BILAGA 4 EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV 

STUDIER MED K VANTITATIV METOD, RCT & CCT 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   ☐RCT  ☐ CCT (ej randomiserad) 

☐ multicenter, antal center ...................................... 

☐ Kontrollgrupp/er .................................................. 

Patientkarakteristika   Antal ...................................................... 

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ......................................... 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  ☐ Ja ☐ Nej 

Intervention ......................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 

................................................................................................................................... 

Urvalsförfarandet beskrivet?  ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

Representativt urval?   ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  ☐ Ja ☐ Nej  ☐ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Analyserade iden grupp som de randomiserades till? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Blindning av patienter?   ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Blindning av vårdare?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Blindning av forskare?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 
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Bortfallsstorleken beskriven?  ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Adekvat statistisk metod?   ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Etiskt resonemang?   ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Är instrumenten valida?   ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Är instrumenten reliabla?   ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?  ☐ Ja ☐ Nej ☐Vet ej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, 

konfidensintervall,statistisk signifikans, klinisk signifikans, 

powerberäkning)............................................................................................................................. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

☐Hög ☐Medel ☐ Låg 

Kommentar 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Granskare sign: ........................... 

 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011).  

 

 

 

 

 


