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Sammanfattning  

Bakgrund: I Sverige lever cirka 20000-25000 personer som genomgått en tarmstomioperation, 

varav 1/3 är permanenta och 2/3 tillfälliga lösningar. Att leva med en kirurgiskt konstgjord öppning 

på magen, det vill säga en tarmstomi för att tömma avföringen, kan ha en negativ inverkan på 

livskvaliteten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten hos vuxna personer 

med tarmstomi. Metod: Studien var en allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Studien 

innefattade nio vetenskapligt granskade artiklar. Resultat: I studien framkom det att deltagarna var 

fysiskt begränsade, psykiskt begränsade, socialt begränsade samt hade en religiös- och andlig tilltro. 

Dessa begränsningar påverkade livskvaliteten i negativ riktning. Vad det gällde att vistas utanför 

hemmet, att vara isolerad, påverkan på kroppsuppfattningen och att inte kunna äta vad som helst var 

problem som förekom på grund av tarmstomin. Slutsats: För att öka livskvaliteten hos personer 

med tarmstomi behöver också sjukvårdspersonal ha goda kunskaper kring ämnet.  
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1. Bakgrund 

 

1.1 Stomi 

Ordet stomi betyder "mun" eller "öppning" på grekiska. Den medicinska beteckningen 

beskrivs som "en kirurgiskt anlagd öppning i kroppen". Under 1700-talet, då infektionsrisken 

fortfarande var stor genomfördes den första stomioperationen. Stomikirurgin blev accepterad 

som behandlingsmetod år 1950. Den engelska kirurgen Brian Brooke utvecklade år 1952 

tekniken att vränga tarmen ut och in, innan den fästes i huden (Nilsen Aae, 2002). 

I Sverige är det ungefär 20000 - 25000 personer som är tarmstomiopererade. Permanenta 

stomier utgör 1/3 medan 2/3 är tillfälliga lösningar Varje år genomgår cirka 2000 personer en 

tarmstomioperation. Uppskattningsvis har hälften av personerna en kolostomi och andra 

hälften en ileostomi (Aveborn, 2012; Madum & Mortensen, 2010). Det finns olika typer av 

tarmstomier, både permanenta och tillfälliga. En tillfällig stomi anläggs för att avlasta tarmen 

vid t.ex. en bortopererad tumör och en permanent stomi anläggs då tjocktarmen eller 

ändtarmen tas bort på grund av sjukdomar som ulcerös kolit, Morbus Crohn samt tjock- och 

ändtarmscancer. När det gäller tarmstomi är val av stomi beroende på vilken del av tarmen 

som är bortopererad och även vilken bakgrundssjukdom som föreligger. Komplikationer vid 

en tarmstomi kan vara läckage, hudproblem, diarré, magknip och stopp (Riksförbundet för 

stomi- och reservoaropererade [ILCO], 2009a). 

En ileostomi är en kirurgisk tillverkad öppning på tunntarmen. Tunntarmen förs ut genom 

bukmuskeln och sys fast på huden (ILCO, 2009b). Vid en kolostomi har ändtarmen och sista 

delen av tjocktarmen avlägsnats och tjocktarmsmynningen läggs ut genom bukväggen. 

Bakomliggande orsaker är oftast cancertumör i tjocktarmen och ändtarmscancer. Då den 

medicinska behandlingen inte fungerar är kolostomi eller ileostomi den kirurgiska lösningen 

(ILCO, 2009b; ILCO, 2009c). 

Bäckenreservoar är en reservoar tillverkad av ileums sista del och kopplas till slut- och 

ringmuskulaturen. Detta medför att sista delen av tunntarmen omvandlas till en reservoar som 

läggs ner i lilla bäckenet och som sedan ansluts till analen. Metoden är lämpligast då en 

person har ulcerös kolit eller FAP  (Aveborn, 2012; ILCO, 2009e )  

.  
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1.2 Tarmsjukdomar som kan orsaka tarmstomi  

Ulcerös kolit är en sårig inflammatorisk tarmsjukdom som gör att tarmens förmåga att lagra 

avföring försämras (Lundstam, 2008). Vidare påstår Lundstam, (2008) att det är cirka fem 

personer av 100 000 per år som insjuknar i ulcerös kolit. Det finns ingen förklaring till varför 

sjukdomen uppstår, men arv, miljöfaktorer, kroppens immunförsvar samt de bakterier som 

ingår i den normala tarmfloran kan ha betydelse i sjukdomsförloppet. Det går inte att bota 

ulcerös kolit helt, men personen kan bli symptomfri efter operationen. Sjukdomen drabbar 

främst tjocktarmen men även ändtarmen. De flesta individer som drabbas av ulcerös kolit är 

under 30 år  (Lundstam, 2008).  

Morbus Crohn är en annan variant av inflammatorisk tarmsjukdom. Till skillnad från ulcerös 

kolit drabbas hela mag- och tarmkanalen men också alla tarmskikt. Mb Crohn kan även 

drabba andra organ. Debuten sker oftast vid 30 års ålder och är mest förekommande i 

Nordeuropa och USA. Riskfaktorer kan vara kortare amningstid, högt intag av raffinerat 

socker kombinerat med lågt fiberintag, rökning samt ärftlighet (Lundstam, 2008). 

Familjär Adenomatös Polypos (FAP) är en kronisk sjukdom som bildar polyper i tjock- och 

ändtarmen. Sjukdomen är ärftlig och kan utvecklas till cancer. FAP är en ovanlig sjukdom 

och förekommer hos ca 2500 personer i Sverige (ILCO, 2009d). 

Tjock- och ändtarmscancer är två typer av de vanligaste cancerformerna som indikerar för en 

tarmstomi. Årligen insjuknar cirka 5000 personer av änd- och tjocktarmscancer i Sverige 

(Jeppsson, 2012; Lundstam, 2008). Riskfaktorerna är hög ålder, högt intag av fett, lågt intag 

av fibrer och tidigare tjock- och ändtarmscancer. Ärftliga faktorer spelar också in. 

Medelåldern för insjuknandet i tjock- och ändtarmscancer ligger runt 70-75 år (Jeppsson, 

2012; Lundstam, 2008).  

 

1.3 Kroppsuppfattning  

Kroppsuppfattning definieras som: "bilden av vår kropp som vi upplever den i vårt 

medvetande, eller på det sättet som kroppen framträder inför oss själva" (Price, 1995 s. 170).  

Med kroppsuppfattning menas den totala bilden av kroppen, det vill säga uppfattningar om 

den egna och andras kroppar. I begreppet kroppsuppfattning ingår både den synliga men 

också den osynliga kroppen. Kroppsbilden däremot innefattar bara den synliga kroppen. 
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Sjukdom och smärta kan förändra en normalt fungerande kropp. Innan en förändring tas 

kroppen för given men vid sjukdom blir personen medveten om kroppen på ett annat sätt. När 

en persons kropp utsätts för en prövning t.ex. fysisk aktivitet eller kroppsliga besvär och när 

känslan av förmåga till handling och känslan av vilja överensstämmer med känslan av 

välbefinnande blir kroppen påtaglig. Kulturella och personliga normer påverkar också 

kroppsuppfattningen (Persson, 2008).  

 

1.4 Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet är ett subjektivt begrepp. Varje person tolkar innebörden av begreppet 

olika. Personliga upplevelser, den miljön personen lever i och de erfarenheter personen har 

präglar livskvaliteten. Definitionsmässigt är livskvalitet en personlig upplevelse som påverkas 

av förändringar i livssituation och som förändrades över tid. Forskare inom området anser att 

Aristoteles var den första att mynta begreppet livskvalitet. Aristoteles menar att det viktigaste 

i livet som människan strävar efter är lycka eller det goda livet (Berndtsson & Carlsson, 2008; 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). 

Studier från USA visar att begreppet hälsa är ett av områdena i den allmänna livskvaliteten. 

Den enskilde människans hälsa påverkas av olika livsfaktorer i både positiv och negativ 

riktning. Livsfaktorer som bland annat formar innebörden av begreppet hälsa är stress, kost, 

fysisk aktivitet, droger, riskfyllt beteende, arbete, ekonomi och konsumtion, familj och sociala 

relationer samt psykiskt hälsa. Faktorerna samspelar dels med individens beteende och 

förhållningssätt men också med det omgivande samhället (Berndtsson & Carlsson, 2008; 

Ringsberg, 2009). WHO definierar begreppet livskvalitet enligt följande:  

Quality of Life as individuals perception of their position in life in the context of the culture 

and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's 

physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal 

beliefs and their relationship to salient features of their environment (World health 

organization [WHO], 1997, s. 1). 

Det fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet är ett sammansatt mått på individens 

egna värdering vad gäller livskvalitet (Berndtsson & Carlsson, 2008; SBU, 2012). 

Livskvalitet innehåller även en självskattad hälsa som kan mätas med olika mätinstrument 

t.ex. SF-36 (Short-Form-36) och COH-QOL (City of Hope-Quality of Life) (Se bilaga 1). 
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Instrument som mäter livskvaliteten kan delas in i generiska instrument, sjukdomsspecifika 

instrument och även instrument som mäter specifika aspekter av livskvaliteten. Generiska 

instrument kan användas på personer med olika sjukdomar och även på allmänheten för att 

jämföra skattningar (Östlund, 2008). Delar i tillvaron som t.ex. familj och umgänge, arbete 

och fritid, ekonomi, boende, utbildning, samhörighet med andra människor har betydelse även 

fast hälsa är primärt i begreppet livskvalitet (Berndtsson & Carlsson, 2008; SBU, 2012). 

 

1.5 KASAM- en känsla av sammanhang  

Personer som genomgår en tarmstomioperation kan hamna i kriser. Hur svår en kris upplevs 

av personen beror oftast på hur personen hanterar krisen. För att kunna hantera stress eller 

kriser kan Antonovskys stress och bemästringsteori om KASAM användas (Antonovsky, 

2005).  

KASAM betyder känsla av sammanhang och innefattar tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Den mest betydelsefulla komponenten är begriplighet som 

syftar till i vilken grad individen upplever inre och yttre stimuli som kaotiska, oordnade, 

slumpmässiga, oväntade och oförklarliga. Individer med hög känsla av begriplighet förväntar 

sig att de problem som kommer att komma i kontakt med henne/honom i framtiden ska vara 

förutsägbara. Eller när ett problem väl uppträder som en överraskning, att det åtminstone går 

att lösa. En individ med låg begriplighet ser oftast mörkt på tillvaron och det finns en rädsla 

att det ska fortsätta vara så resten av livet. Den andra komponenten, hanterbarhet, syftar till 

hur individen upplever hjälpen som finns tillgänglig för de olika situationer individen kan 

ställas inför. Resurserna kan vara under ens egna kontroll eller kontrolleras av andra 

medmänniskor i ens omgivning som t.ex. make/maka, vänner eller kollegor. De individer som 

har en hög känsla av hanterbarhet känner sig sällan orättvist behandlade i livet. Olyckor sker i 

livet, men de människor som har hög känsla av hanterbarhet kommer att kunna resa sig efter 

sorg. Den sista komponenten, meningsfullhet, betraktas som en motivationskomponent. 

Komponenten syftar till att individen har en känsla av att något i livet är betydelsefullt för 

denne. Stöter en individ med hög känsla av meningsfullhet på hinder i livet så konfronterar 

denne dessa och försöker hitta en mening med vad som sker samt försöker hålla värdigheten i 

behåll (Antonovsky, 2005). 
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1.6 Problemformulering 

Enligt ILCO, (2012a) är en tarmstomioperation en chans till ett andra liv och de flesta 

personer som genomgått en tarmstomioperation kan fortsätta leva ett normalt liv igen. 

Persson, (2008) menar att en tarmstomioperation innebar en förändring av personens 

kroppsuppfattning, vilket kan förändra livssituationen och påverka livskvaliteten hos många 

vuxna personer. Personer som genomgår en tarmstomioperation är tvungna att lära sig nya 

levnadsvillkor vilket kan ge en upplevelse av objektifiering av kroppen.   

Vårdpersonal kommer i arbetet att möta personer som har en tarmstomi. Därför är det viktigt 

att vårdpersonalen har goda kunskaper samt erfarenheter kring hur personer som har en 

tarmstomi upplever sin livskvalitet för att denne ska få så god omvårdnad som möjligt. 

2. Syfte  

Syftet var att beskriva livskvaliteten hos vuxna personer med tarmstomi.  

3. Metod 

Studien var en allmän litteraturstudie med deskriptiv design. Med en allmän litteraturstudie 

menades litteraturöversikt, litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. Att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område är syftet med en allmän litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

3.1 Sökstrategi 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna: Cinahl, Medline, PsycInfo och 

Amed. De sökord som användes var ostomy (stomi) och quality of life (livskvalitet) i 

databaserna Cinahl, Medline och Amed. I PsycInfo användes sökorden colostomy (kolostomi) 

och quality of life (livskvalitet). Sökorden togs fram i respektive databas ämnesordlista. 

Begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren (sep 

2002-sep 2012), vara skrivna på engelska, vetenskapligt granskade samt att de handlade om 

vuxna människor över 18 år. I databasen Medline var åldersbegränsningen 19 år och över. I 

databasen Amed gick det inte att göra åldersbegränsningar, inte heller begränsningen 

"human". I Medline och Amed går inte begränsningen "peer reviewed" att genomföra. 
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3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innefatta vuxna personer med tarmstomi samt att 

artiklarna skulle ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Exklusionskriterierna var artiklar 

som innefattade urostomier, som handlade om personers upplevelse före operation samt 

artiklar som tog upp anhörigas och vårdpersonalens perspektiv. 

Urvalet av artiklarna genomfördes i tre steg. I urval ett lästes 146 titlar för att bedöma om de 

var relevanta utifrån studiens syfte. Av dessa valdes 79 artiklar där abstrakten lästes i urval 

två. I urval tre var totalt nio artiklar kvar att inkluderas i studien  (Se bilaga 2).  

Från samtliga databaser var sammanlagt 10 av 37 artiklar dubbletter, dessa exkluderades (Se 

bilaga 2, urval 1).  

3.3 Värdering   

Innan de nio artiklarna slutgiltigt inkluderades i den genomförda litteraturstudien granskades 

de utifrån Forsberg och Wengström (2008) granskningsmallar för att bedöma dess kvalitet. I 

de sex kvantitativa artiklarna granskades syfte, undersökningsgrupp, bortfall, mätmetod, 

analys och värdering. I de tre mixade artiklarna användes även den kvalitativa 

granskningsmallen för att bedöma dess syfte, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, 

dataanalys samt utvärdering. Efter granskningen då en  kvantitativ artikel exkluderades 

sammanställdes de resterande nio artiklarna i en artikelmatris (Se bilaga 3).  

 

3.4 Bearbetning och analys  

Analysen utgick ifrån en helhet som omvandlades till delar för att sedan resultera i en ny 

helhet. För att få en känsla av vad artiklarna handlade om lästes dessa flera gånger. Sedan 

identifieras nyckelfynden i varje artikels resultat för att göra en sammanställning. Därefter 

relaterades de olika studiernas resultat till varandra för att slutligen formulera en beskrivning 

med grund i de nya aspekterna (Friberg, 2006). 

En textanalys gjordes utifrån mätinstrumentet City of Hope-Qulity of Life- Ostomy (COH-

QOL-O) för tillvägagångssättet vid analysen av de inkluderade artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklarnas resultat lästes igenom i sin helhet flera gånger individuellt av 

författarna för att få en helhetsbild av artiklarnas resultat. Därefter diskuterades artiklarna 

sinsemellan och resultat som stämde överens med studiens syfte markerades. Den markerade 

texten fördes in och sammanställdes utifrån de tre förutbestämda aspekterna; fysiska, 
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psykiska, sociala samt religiösa- och andliga (Grant, M., Ferrell, B., Dean, G., Uman, G., 

Chu, D., & Krouse, R, 2004).  

 

3.5 Etiska överväganden 

I studien användes endast vetenskapliga artiklar som var godkända av lokal/ regional etisk 

kommitté eller som hade etiskt resonemang. I en artikel framkom det inte något etiskt 

resonemang och en manuell sökning gjordes av tidskriftens webbsida som gav en bekräftelse 

på att alla artiklar som publicerades skulle vara granskade av lokal/regional etisk kommitté. 

För att resultatet skulle bli så sanningsenligt som möjligt var det av vikt att vara objektiva i 

studien, det vill säga inga förutfattade meningar har lagts till (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

4 Resultat  

Studiens resultat beskrivs utifrån tre aspekter som beskrev vuxna personers livskvalitet. Dessa 

var fysiska aspekter, psykiska aspekter, sociala aspekter samt religiösa- och andliga aspekter. 

Livskvaliteten mättes med hjälp av olika mätinstrument (Se bilaga 1).  

4.1 Fysiska aspekter  

En störd nattsömn som oftast berodde på läckage och gaser från stomin ledde till fysisk 

begränsning. Även toalettbesöken nattetid påverkade nattsömnen samt det dagliga livet på 

grund av tröttheten (Berndtsson, Carlsson, Persson & Lindholm, 2011). Några deltagare 

uttryckte även smärta i form av led- och ryggvärk. Att vara smärtfri uttrycktes av deltagarna 

som en källa till bra livskvalitet (Berndtson et al., 2011).  

 

Deltagare som hade problem med förstoppning, diarré, gas, läckage och lukt från 

tarmstomipåsen kände mer skam jämfört med deltagarna som inte hade ovanstående problem 

i samma utsträckning. Lukten från stomin ansågs vara ett utbrett problem bland deltagarna 

med hög känsla av skam enligt mCOH-QOL (modified City of Hope-Quality of Life) 

mätinstrumentet (Md 3.82). Däremot var gas från tarmstomin ett utbrett problem bland 

deltagarna med lägre känsla av skam (Md 7.42) (Mitchell et al., 2007). Yngre deltagare 

upplevde mer svårigheter med hudirritation, läckage samt finjustering av stomipåsen. Äldre 

och gifta deltagare upplevde däremot mindre svårigheter med dessa ovanstående problem. 
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Även sjukvårdspersonal ansåg att det var svårt med finjustering av stomipåsen (Pittman et al., 

2008).  

 

Deltagare med svåra hudproblem, läckage och finjustering av stomipåsen upplevde lägre 

livskvalitet enligt mätinstrumentet SF-36 (Short Form-36) (Md 4.85, 4.63, 4.60) än de 

deltagarna med milda besvär i den fysiska domänen (Pittman et al., 2008). I en studie angav 

deltagarna att tömningsfrekvensen och byte av stomipåsen var beroende av vilken typ av 

tarmstomi de hade. Deltagare med ileostomi tömde tarmstomipåsen flera gånger per dag 

medan deltagarna med kolostomi bytte påsen mer frekvent (Colquhoun et al., 2006).  

 

Deltagarna i studien uppgav att de behövde äta ofta för att må bra, dock undviker de speciella 

livsmedel såsom mjölk, lök och andra livsmedel som kan orsaka en blockering i stomin. En 

anledning till blockering kunde vara förstoppning (Berndtsson et al., 2011). 

 

4.2 Psykiska aspekter 

Deltagare som kände mer skam och var generade över sin förändrade kropp upplevde mer 

ångest och depression än de deltagarna som var mindre generade och kände mindre skam 

(Mitchell et al., 2007). Deltagare med tarmstomi som överlevt en tjock- och ändtarmscancer 

var mer deprimerade än de deltagare som inte hade någon tarmstomi (Md 2.4) enligt 

mätinstrumentet  COH-QOL (City of Hope-Quality of Life) som angav en skala mellan 1-10 

där 1 ansågs vara låg livskvalitet och 10 ansågs vara bra livskvalitet (Hornbrook et al., 2011).  

 

I en studie jämfördes en fallgrupp som bestod av 176 deltagare med en kontrollgrupp som 

bestod av 218 deltagare. Bägge grupperna hade tjocktarms- och ändtarmscancer, akut 

inflammatorisk tarmsjukdom, infektion samt övriga sjukdomar. I fallgruppen hade fler 

deltagare ändtarmscancer och inflammatorisk tarmsjukdom medan kontrollgruppen bestod av 

fler deltagare som hade godartad tumör och akut inflammatorisk sjukdom/infektion. Deltagare 

i fallgruppen kände mindre tillfredsställelse och njutning i livet än deltagare i kontrollgruppen 

(Md 5.7 där 10= hög livskvalitet). Även depression och suicidala tankar var vanligt 

förkommande efter en stomioperation (Krouse et al., 2007). Det framkom även att den största 

orsaken till oro var att omläggningsmaterialet skulle ta slut innan nästa leverans hann komma 

hem. Deltagare som genomgått en tarmstomioperation på grund av en tjock- och 

ändtarmscancer, akut inflammatorisk infektion eller övriga sjukdomar upplevde även lägre 



 

9 
 

livskvalitet på grund av oron över att det inte skulle bli bra igen (Lynch, Hawkes, Steginga, 

Leggett, & Aitken, 2008). Högre tro till den egna förmågan hos deltagarna ansågs också öka 

livskvaliteten (Wu, Chau, & Twinn, 2007). 

 

4.3 Sociala aspekter  

Att leva med en tarmstomi innebar enligt deltagarna en ändrad kroppsbild. De upplevde sig 

själva som fula och skämdes över sin egen kropp på grund av den förändrade livssituationen. 

En annan svårighet som deltagarna med tarmstomi upplevde var att de hade svårt att träffa 

nya människor. Rädslan för att de skulle uppfattas som fula och lukta illa fanns alltid där 

(Mitchell et al., 2007). I en annan studie (Lynch et al., 2008) beskrev en av deltagarna att hans 

största utmaning var att få andra personer att förstå att han inte var ett monster för att han 

hade en påse på magen. En annan deltagare beskrev att den största rädslan var att tarmstomin 

skulle läcka i offentlighet. Deltagarna var även oroliga över att stomipåsen skulle läcka samt 

att de var tvungna att sköta påsen när de vistades utanför hemmet (Lynch et al., 2008).  

Bra tillgång till toaletter som var avskilda ansågs viktigt eftersom buller, lukt, gas och 

oväntade tarmrörelser var en källa till att deltagarna blev generade och skämdes (Mitchell et 

al., 2007). Dålig tillgänglighet till toaletter var även ett hinder för deltagarna att resa. Ett av 

hindren till god livskvalitét var ifall deltagarna var tvungna att använda sig av offentliga 

toaletter som var smutsiga utifrån oron för infektioner (Berndtsson et al., 2011). Läten och 

lukt från stomin var inte bara ett problem när de använde sig av offentliga toaletter utan även 

hemma hos vänner. Deltagarna uppgav också att det var olika beroende på vilken typ av stomi 

de hade. De som hade en bäckenreservoar (IPAA) skulle ha lättare för att kunna resa samt 

utföra andra fysiska aktiviteter som kolostomi och ileostomi deltagare inte kunde utföra. Det 

framgick också att några av deltagarna hade problem med att skilja lös gas och avföring åt 

(Berndtsson et al., 2011). 

Det var svårt att umgås med anhöriga och vänner med tanke på att tarmstomin gjorde 

deltagarna generade. Därför vistades deltagarna mest hemma och upplevde sig isolerade samt 

kände sig obekväma i sociala relationer (Nichols, 2011; Pittman et al., 2008).   

En hög inkomst var avgörande för att kunna inhandla bra och dyr material som gjorde det 

möjligt för en finare justering av tarmstomipåsen. Deltagare som tjänade över $30 000 hade 

sällan problem med finjusteringen medan deltagare med lägre inkomst än $30 000 hade 
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svårare med finjusteringen (Pittman et al., 2008). En bra livskvalitet var beroende av 

inkomsten hos deltagarna (Hornbrook et al, 2011). Högt utbildade deltagare hade en bättre tro 

till sin egen förmåga att hantera problem relaterade till tarmstomin (Wu et al., 2007).  

Det framgick även att sex procent av de som var gifta innan operationen hade förlorat sin 

partner efteråt på grund av tarmstomin. En av deltagarna i studien beskrev att frun inte ville 

ha sex med honom för att hon inte kunde vänja sig vid tanken på tarmstomipåsen. Det tog 10 

år för frun att acceptera makens tarmstomi (Krouse et al., 2007). 

 

Hög livskvalitet hos deltagarna var att de kunde äta och dricka som de själva önskade utan att 

de behövde tänka på kosten. Deltagarnas uttalanden om kost var ofta negativa och många 

deltagare klagade över att de inte kunde äta all mat. Behovet av att ta med sig egen mat 

utanför hemmet och att behöva oroa sig över att maten gjorde dem isolerade och var 

påfrestande (Lynch et al., 2008).  

 

4.4 Religiösa- och andliga aspekter  

 I en studie menade en av deltagarna att Gud lät honom leva av en anledning. Detta för att få 

en andra chans och att visa hur mycket han älskade och ville leva med frun och barnen. Flera 

andra i studien tackar Gud för att de fick en till chans i livet (Krouse et al., 2007).  

 

Bön och andliga aktiviteter så som meditation ansågs ha en positiv påverkan på känslan av att 

känna sig generad, känslan av att känna skam och skuld samt att känna sig "utanför" i 

samhället. Deltagare som hade en religiös tro och som besökte kyrkan upplevde en känsla av 

hoppfullhet, känsla av inre frid och känsla av att vara vid liv. De skämdes mindre över sitt 

utseende och vågade mer än de deltagare som levde med en högre känsla av skuld, skam och 

genans (Mitchell et al,, 2007). 

5 Diskussion  

 

5.1 Metoddiskussion  

Genom databaserna Cinahl, Medline, Psykinfo och Amed gjordes litteratursökningen. Valet av 

databaser baserades på ämnet omvårdnad. Psykinfo som täcker den psykologiska forskningen 
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med ämnet omvårdnad var också en relevant databas som användes (Forsberg & Wengström, 

2008).    

 

På grund av begreppet livskvalitet räknade författarna i föreliggande studie att sökningen 

skulle ge flest kvantitativa artiklar. Detta för att livskvalitet mäts i olika variabler med olika 

mätinstrument men också för att författarna strävade efter att beskriva livskvaliteten och inte 

upplevelsen av att leva med tarmstomi. Eftersom författarna i studien strävade efter både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar hittades emellertid tre artiklar med mixad metod, det vill 

säga med både kvantitativ och kvalitativ ansats. I urval tre var 10 artiklar kvar att inkluderas i 

studien, men en av artiklarna exkluderades då det inte framkom någon etisk granskning vare 

sig i artikeln eller på tidskriftens webbsida. Det framkom inte heller vilka mätinstrument som 

använts. Sammanlagt inkluderades nio vetenskapliga artiklar varav tre mixade artiklar och sex 

kvantitativa artiklar.  

 

Sökorden begränsades till ostomy (stomi), colostomy (kolostomi) och quality of life 

(livskvalitet) eftersom det passade studiens syfte. Sökordet colostomy (kolostomi) användes 

endast i databasen Psykinfo eftersom sökordet ostomy (stomi) inte fanns som ämnesord i 

Thesaurus. Kolostomi, ileostomi och tarmstomi användes dock inte som sökord i resterande 

databaser då det gav för litet antal artiklar med de begränsningar som gjordes.  

 

Språket begränsades till engelska eftersom författarna till den genomförda studien inte 

behärskar några andra språk. Detta ställningstagande kan ha resulterat i att relevanta artiklar 

missats eller att resultatet kan ha feltolkats. Dessutom valde författarna att endast söka på 

artiklar från de senaste 10 åren just för att studiens resultat skulle vara baserad på färsk 

forskning.  

 

Sekundärkällor valdes bort för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Enligt Polit 

& Beck (2010) bör en litteraturstudie baseras på primärkällor.  

 

I de nio slutgiltiga artiklarna hade tre av dem stora bortfall. Artiklarnas resultat speglade  

studiens syfte. Därför valde författarna till den genomförda studien att inkludera dem.  

 

De mest förekommande mätinstrumenten var SF-36 (Short Form-36) och mCOH-QOL 

(modified City of Hope Quality of Life). Dessa Mätinstrument beskrev den allmänna 
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livskvaliteten utan att vara inriktad på sjukdomsspecifik livskvalitet. Det fanns även andra 

former av mätinstrument som var anpassade för en specifik sjukdom (Östlund, 2008).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår ifrån de tre förutbestämda aspekterna som resultatet är baserat på 

"Fysiska aspekten, Psykiska aspekten och Sociala aspekten".  

 

5.2.1 Fysiska aspekter  

I resultatet framgick det att deltagarna hade svårigheter med läckage, gaser och finjustering av 

tarmstomipåsen. Dessa svårigheter var relaterade till hudproblem såsom irritation och 

sårigheter runtomkring huden där tarmstomin satt. Hudproblemen i sin tur påverkade även det 

vardagliga livet eftersom deltagarna blev fysiskt begränsade (Berndtsson et al., 2011; 

Mitchell., 2007; Pittman et al., 2008). Författarna till den genomförda studien anser att den 

fysiska begränsningen kan vara i form av sårinfektioner, att inte kunna ha vilka kläder som 

helst samt att inte kunna träna och röra sig fritt. Madum & Mortensen, (2010) menar att det 

krävs god information från sjuksköterskan för att personer som genomgått en 

tarmstomioperation ska kunna hantera situationen bättre, men också för att personerna ska 

kunna känna att de kan skaffa sig resurser för att kunna övervinna kraven som de ställs inför. 

 

Det framkom även i resultatet att yngre deltagare hade svårare problem med läckage, gaser, 

lukt och finjusteringar än vad äldre deltagare hade Pittman et al., (2008).  Eftersom dessa 

problem är individuella och inte förkommer hos alla tarmstomiopererade personer så tror 

författarna i föreliggande studie att ovanstående resultat kan variera, det vill säga yngre 

personer behöver inte alltid ha värre problem än äldre personer. Författarna tror också att 

yngre personer har högre ideal och måste hävda sig gentemot kraven i samhället. Beroende på 

vilken tarmstomityp deltagarna hade var också frekvensen av tömningar och byten av påsen 

olika Pittman et al., (2008). Det framgick även i resultatet att deltagare med ileostomi tömde 

tarmstomin fler gånger per dygn och deltagare med kolostomi bytte tarmstomipåsen flera 

gånger per dygn (Colquhoun et al., 2006).  En anledning till denna olikhet kan bero på att vid 

en ileostomi är avföringen mer tunnflytande än vid en kolostomi (Madum & Mortensen, 

2010).   

 

Att inte få sova under nattetid ansågs också vara ett problem i det vardagliga livet. Sömnen 
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påverkades av frekventa läckage som ledde till trötthet över att utföra de vardagliga sysslorna 

som arbete, träning samt sköta hushåll (Berndtsson et al., 2011; Lynch et al., 2008). Resultatet 

visade även att deltagarna var fysisk begränsade på grund av den oundvikliga smärtan i form 

av led- och ryggvärk relaterat till tarmstomin (Berndtsson et al., 2011; Lynch et al., 2008). 

Författarna till den utförda studien anser att smärta kan skattas olika av olika personer och 

därför är det svårt att utvärdera hur ont en person kan ha. Livssituationen påverkas av smärtan 

som personen har och det blir svårt att fungera normalt. Bergh, (2009) menar att en ständig 

trötthet upplevs när personen har ont och detta leder i sin tur till passivitet. Personen kan 

mista arbetet och detta kan i sin tur leda till att personen även mister sin identitet och den 

gemenskap som finns.  

 

Problem med vissa livsmedel framkom i resultatet. Kost som lök, mjölk och andra starka 

livsmedel kunde orsaka blockering i tarmstomin (Berndtsson et al., 2011; Lynch et al., 2008). 

Tarmstomiopererade personer bör vara försiktiga med vissa livsmedel eftersom tarmen är 

svullen efter tarmoperationen. Carlsson, (2008) menar att livsmedel kan leda till stopp i 

tarmen och även orsaka knipsmärtor och ileus. Därför bör dessa personer vara försiktiga med 

vad de äter. 

 

5.2.2 Psykiska aspekter 

I resultatet framkom att depression, ångest och suicidala tankar var vanligt förekommande 

bland deltagarna (Hornbrook et al., 2011; Krouse et al., 2007; Mitchell et al., 2007). Att 

förlora kontrollen över livssituationen kan bidra till en känsla av osäkerhet och lidande. Efter 

en tarmstomioperation förändras en persons kroppsuppfattning och kan medföra en negativ 

inverkan på livskvaliteten hos personen i fråga (Persson, 2008). Det är inte heller ovanligt att 

tarmstomiopererade personer blir chockade av sin trötthet och depression flera månader efter 

operationen. Även att överblicka tillvaron är svårt. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger 

information angående de förväntade fysiska och psykiska reaktionerna efter en 

tarmstomioperation. Detta för att personen ska kunna begripa situationen och kunna hantera 

känslorna som uppstår (Madum & Mortensen, 2010). I resultatet framgick det även att 

personer som hade tjock- och ändtarmscancer blev mer deprimerade än deltagare som inte 

hade någon tarmstomi (Hornbrook et al., 2011). Cancer i jämförelse med inflammatoriska 

tarmsjukdomar som oftast leder till en tarmstomi kan väcka starka känslor kring döden hos 

personen i fråga tror författarna till den genomförda studien.  Persson, (2008) menar att detta 
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beror på att en cancerdiagnos oftast förknippas med döden.  

 

Oro över att tarmstomin skulle läcka framkom i resultatet. Dessutom fanns en oro bland 

deltagare över att materialet till tarmstomin skulle ta slut (Lynch et al., 2008; Mitchell et al., 

2007; Pittman et al., 2008). Författarna till den föreliggande studien tror att ifall materialet tar 

slut kan det uppfattas som ett hot för personen eftersom det inte alltid är lätt att få tag på rätt 

material. Resultatet visade även att rädsla över att sköta tarmstomipåsen utanför hemmet 

förekom bland deltagarna (Lynch et al., 2008). Att vara rädd för läckage och skötsel av 

tarmstomipåsen utanför hemmet indikerar till en förlorad kontroll över livssituationen. Det är 

även viktigt att behärska kroppens nya funktioner så att denne kan leva ett aktivt och socialt 

liv (Madum & Mortensen, 2010). Persson, (2008) menar att en person som känner osäkerhet i 

skötseln av tarmstomin kan också medföra lidande för personen. Lidandet orsakas av flera 

faktorer såsom t.ex. karaktären hos symptomen som upplevs. Madum och Mortensen, (2010) 

anser att personens livskvalitet är beroende av en optimalt fungerande tarmstomi. Personen 

ska känna sig trygg med tarmstomin och även veta hur den skall skötas. Målen som 

sjuksköterskan och personen lägger upp tillsammans ska vara realistiska och individuella för 

att uppnå en god livskvalitet. Personens självkänsla lyfts när denne inte behöver hjälp med att 

tömma tarmstomipåsen av andra människor (Madum & Mortensen, 2010).  

 

I resultatet framkom det att få njuta av livet och få sina behov tillfredsställda också var ett 

problem hos deltagarna (Krouse et al., (2007; Nichols, 2011). Författarna till föreliggande 

studie tror att personer med psykiska besvär relaterade till tarmstomin inte kan koppla bort 

tankarna på samma sätt som en fullt frisk person eftersom det enda de tänker på är hinder som 

tarmstomin kan orsaka. Persson, (2008) menar också att detta kan bero på att personen i fråga 

förlorat kontrollen över sin tarmfunktion. Det framkom även i resultatet att deltagarna var 

oroliga över att de inte skulle komma tillbaka till det "normala" livet igen efter en 

tarmstomioperation (Lynch et al., 2008). Personer med en högre tilltro till den egna förmågan 

ansågs ha högre livskvalitet. De såg inte svårigheter på samma sätt utan såg istället 

utmaningar som de kunde lösa på egen hand (Wu et al., 2007).  Svårigheter att anpassa sig till 

ett liv med en påse på magen kan kännas omvälvande för personen i fråga anser författarna till 

den genomförda studien.  
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5.2.3 Sociala aspekter 

Efter en tarmstomioperation blev deltagarnas kroppsbild förändrad. Den förändrade 

kroppsbilden ledde också till att deltagarna uppfattade sig själva som fula och att de luktade 

illa (Krouse et al., 2007; Mitchell et al., 2007). Kulturella och personliga normer är enligt 

Persson, (2008) av betydelse när det gäller kroppsuppfattningen. Då en person vistas i 

samhället kan uppfattningen av den förändrade kroppen få konsekvenser, vilket låg 

självkänsla och lågt självförtroende grundar sig i. Personen kan få hjälp att upprätthålla 

känslan av sammanhang (KASAM) för att förstärka självbilden, tron på förmågan samt hitta 

meningen med livet genom begriplighet. Förmågan att inhämta kunskap, skapa struktur och få 

en överblick kan få personen att känna en känsla av begriplighet, det vill säga skapa ordning i 

kaoset (Antonovsky, 2005; Madum & Mortensen, 2010; Persson, 2008). 

 

En annan social begränsning som förekom i resultatet var att deltagarna var rädda för att ge 

sig in i nya relationer (Berndtsson et al., 2011; Mitchell et al., 2007; Nichols, 2011). Även 

kontakten med anhöriga begränsades hos deltagarna på grund av tarmstomin. Anledningen till 

detta var också som nämndes ovan, att deltagarna kände sig fula och rädslan för att de skulle 

utsättas för andra personers blickar och åsikter. Därför var också hemmamiljön den mest 

bekväma att vistas i (Mitchell et al., 2007; Nichols, 2011; Pittman et al., 2008). Det framkom i 

resultatet att deltagarna var rädda för att tarmstomin skulle läcka i offentlighet, vilket bidrog 

till isolering och deltagarna stannade hellre hemma än att gå ut (Lynch et al., 2008). Enligt 

Persson, (2008) kan tarmstomipåsen bidra till osäkerhet och rädsla relaterat till läckage och 

lukt. Rädslan över att tarmstomin ska synas genom kläderna och att gaserna från den ska 

höras kan ha en negativ inverkan på det sociala livet som är en del av livskvaliteten.   

 

Resultatet i den genomförda litteraturstudien visade att tillgången till toaletter var av 

betydelse hos deltagarna. Svårigheter att hitta toaletter som dessutom var tillräckligt rena var 

ett problem eftersom deltagarna var rädda för infektionsrisken (Berndtsson et al., 2011; 

Mitchell et al., 2007). Det framkom i resultatet att även toaletter hos vänner och bekanta inte 

kunde användas på grund av rädslan för oväntade tarmrörelser och lukt (Nichols, 2011; 

Pittman et al., 2008). Personer med tarmstomi riskerar många frågor från omgivningen. 

Därför är det också av betydelse att vara öppen inför omgivningens reaktioner för att 

underlätta att vistas ute i samhället (Madum & Mortensen, 2010). Resultatet visade också att 

deltagarna hade svårigheter med att skilja lös gas och avföring åt (Berndtsson et al., 2011). Att 

känna en känsla av osäkerhet kan hindra känslan av sammanhang i strävan efter en personlig 
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mening med sjukdomen. Därmed kan en hotande och stressande miljö uppstå hos personen, 

men också hos anhöriga och vänner. Därför är också informationen från sjuksköterskan viktig 

för personens återhämtning från sjukdomen (Madum & Mårtensen, 2010; Persson, 2008).  

 

Det framgick i resultatet att deltagare med bäckenreservoar (IPAA) hade lättare att resa. 

Däremot var ressvårigheter ett återkommande problem hos deltagarna oavsett tarmstomityp 

(Berndtsson et al., 2011). Få toaletter på t.ex. flyg och tåg gjorde det svårt för deltagarna att 

byta tarmstomipåsen på grund av köerna och folket som knackade på dörren utanför. Detta 

ledde till att deltagarna kände sig stressade och de inte kunde hantera situationen (Berndtsson 

et al., 2011). Författarna till den genomförda studien antar att känslan av att inte kunna resa 

kan bidra till social isolering eftersom personens önskningar inte uppfylls. Eftersom många 

personer i dagens samhälle vill uppleva nya resmål så reser de därför en del, vilket kan vara 

svårt att utföra hos tarmstomiopererade personer.  

 

I resultatet framgick det att deltagarna uppgav känslan att förlora sin partner som omtumlande 

(Krouse et al., 2007). Berndtsson, (2008) menar att förlora sin partner på grund av dålig 

självkänsla och otillräcklighet kan ses som ett hinder i den intima relationen. Kroppen är 

starkt knuten till sexualitet och efter en operation kan personen känna sig frånstötande och 

oattraktiv, vilket påverkar sexuallivet negativt. För män kan oron för erektionsbortfall påverka 

den sexuella förmågan, däremot kan kvinnor drabbas av dyspareuni det vill säga att vaginan 

och uterus växer fast mot sacrum (Berndsson, 2008). I resultatet framkom det att en kvinna 

inte kunde ha samlag med sin make under 10 år på grund av hans tarmstomi (Krouse et al., 

2007). Författarna till den genomförda studien förmodar även att en del personer kan komma 

varandra närmre i en relation efter en kirurgiskt anlagd tarmstomi därför att relationen är 

byggd på mycket mer.  För att kunna hantera den nya kroppen krävs också en förståelse för 

hur den nya kroppen ser ut och fungerar (Antonovsky, 2005). Eftersom kvinnor är mer 

kroppsfixerade än män kan det också vara svårare att ta till sig den nya situationen. Många 

tankar kring hur kroppen förändras kan väckas,  t.ex. under graviditet och födsel hos kvinnan i 

fråga. 

 

Två studier i resultatet visade att deltagare med högre ekonomi upplevde en högre livskvalitet. 

Även bra och dyr material kunde inhandlas för justering av tarmstomipåsen hos deltagare med 

högre lön (Hornbrook et al., 2011; Pittman et al., 2008). Författarna till den föreliggande 

studien är däremot övertygade om att finjustering inte är beroende av lön. En finjustering 
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skulle kunna ske utan att det dyraste materialet behöver användas. I resultatet framgick det 

även att högre utbildning var bland deltagarna en positiv indikation för att tro på den egna 

förmågan att klara av att hantera saker i det vardagliga livet (Wu et al., 2007). Personer som 

väljer att utbilda sig för att uppnå ett visst mål har också högre förmåga att tro på sig själva 

redan från början anser författarna i föreliggande studie. Sjukvården i Sverige har bättre 

förutsättningar eftersom det är gratis vård för barn men inte heller så dyrt för vuxna. 

Högkostnadsskyddet täcker ändå en stor del av sjukvårdsutgifterna. I USA och Kina där 

studierna av Hornbrook et al, (2011) och Wu et al, (2007) är utförda har pengarna en 

betydande roll inom sjukvården. Förutsättningar för god vård skiljer sig från Skandinavien 

jämfört med USA och Kina. Att få tag i tarmstomimaterial i dessa länder kan vara svårare 

anser författarna till föreliggande studie.  

 

Det framgick i resultatet att det var nödvändigt att deltagarna tog med egen mat för att allt 

som serverades ute på restaurang eller café kunde orsaka stopp i tarmstomin. Att äta och 

dricka rikligt var en betydelsefull faktor för att deltagarna skulle må bra (Berndtsson et al., 

2011; Lynch et al., 2008). Stomiopererade ska äta som alla andra, det vill säga fettsnålt och 

enligt kostpyramiden. Att äta långsamt och tugga maten väl är viktigt. Även att få i sig 

tillräckligt med vätska anses vara viktigt. Stomiopererade ska lära sig att tänka på ett 

förebyggande sätt för att undvika gasbildning och blockering i tarmstomin (Madum & 

Mortensen, 2012). Att minska flöden vid en ileostomi eller motverka förstoppning vid en 

kolostomi är effekter som ibland kan önskas. Detta kan uppnås genom att äta rätt kost som en 

dietist eller sjuksköterska kan rådgiva personen om (Carlsson, 2008).  

 

5.2.4 Religiösa- och andliga aspekter 

Resultatet visade att deltagarna var glada över att de fått en till chans av Gud i livet. Det som 

vägde mest var att få extra tid att umgås med familj och vänner (Krouse et al., 2007). 

Författarna till den genomförda studien tror att det oftast är  personer som har en stor 

umgängeskrets som upplever en sådan känsla. En annan person med mindre umgängeskrets 

skulle kanske inte uppleva samma starka känsla utan kanske ge upp istället. Enligt författarna 

till föreliggande studie kan det tyckas att medan personer som är troende tackar Gud för att de 

lever så tackar ateisterna för den behandling som ger dem livet tillbaka. 

 

I resultatet framkom det även att deltagare som hade en religiös bakgrund var benägna till 
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meditationer och anliga aktiviteter som enligt de kunde ha en positiv inverkan på känslan av 

att känna sig generad. De kände sig också välkomna i samhället. Hoppfullhet, känsla av inre 

frid och känslan av att vara vid liv kunde genom meditation och kyrkliga besök uppnås 

(Mitchell et al., 2007). Författarna i den genomförda studien finner att religiösa personer har 

en annan syn på hälsa och ohälsa. De ser mer på att Gud kommer att hjälpa de och att 

sjukdom kan botas med hjälp av Gud genom bön.  Meningen med livet för många personer är 

att ha något högre att luta sig emot då de stöter på problem. Meningsfullheten som är en del i 

KASAM är en betydelsefull komponent vad gäller sjukdom (Antonovsky, 2005) 

Meningsfullhet behöver inte alltid handla om Gud,  utan också ett liv efter döden. För de 

personer som är troende och starkt litar på Gud kan meningsfullheten vara en resurs efter en 

tarmstomioperation d.v.s. de personerna kan ha lättare att finna meningen med livet.  

 

5.3 Slutsats 

Resultatet visade i stor utsträckning att personer som levde med tarmstomi hade det betydligt 

jobbigare i den sociala- och den fysiska aspekten. Däremot var den psykiska aspekten inte 

lika utbredd. Detta kunde enligt den genomförda studiens författare bero på att både den 

fysiska- och sociala aspekten handlade om hur personer interagerade med samhället. Att öka 

livskvaliteten hos personer med tarmstomi gagnar inte bara patienten utan också samhället. 

När det gäller samhället blir belastningen mindre eftersom fler personer med tarmstomi kan 

jobba och interagera med samhället. God kunskap inom ämnet gör så att fler tarmstomibärare 

kan få bra och god vård- och omsorg. Det preventiva arbetet som kan innebära att visa och ge 

information angående stomitillbehören bör utvecklas redan innan operationen för att fler 

stomipatienter ska kunna uppnå god livskvalitet. Genom detta tror vi att personer med 

tarmstomi kan ta till sig informationen på ett annat sätt och vara mer beredda på den 

förändrade livssituationen.  

 

5.4 Kliniska implikationer  

Personer som lever med tarmstomi är många, därför är det också viktigt att vårdpersonalen 

har tillräckligt med erfarenhet för att kunna hantera en tarmstomi. I studiens resultat 

framkommer det att personer med tarmstomi har lägre självförtroende och sämre självbild. Vi 

anser att sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskan bör ha god förmåga till att stötta dessa 

personer  för att de ska kunna upprätthålla den goda livskvaliteten. En annan viktig aspekt är 
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att det bör finnas tillräckligt med information redan innan och efter operation till personen i 

fråga men även för allmänheten. Så att förförståelsen till hur det kan vara att leva med en 

tarmstomi ökar. Ett förslag för framtida forskning är att fler studier genomförs som beskriver 

hur livskvaliteten kan se ut bland tarmstomibärare. Detta för att öka förståelsen för hur 

personer med tarmstomi känner sig och upplevs av individerna i samhället. Vi hoppas att 

litteraturstudiens resultat kan ha betydelse i det kliniska arbetet för sjuksköterskan i mötet 

med tarmstomibärare.  



 

20 
 

Referenslista 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

Aveborn, E. (2012) Stomi- vad innebär det?. Örebro läns landsting: Kirurgiska kliniken, 

Univrsitetessjukhuset Örebro. 

 

Bergh, I. (2009). Smärta. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadensgrunder- häls och 

ohälsa. (s. 489-510). Lund: Studentlitteratur.  

 

Berndtsson, I. (2008). Sexualitet och fertilitet. I E. Persson., I. Berndtsson & E. Carlsson 

(Red.), Stomi- och tarmopererad- ett helhetsperspektiv (s.187-208). Lund: Studentlitteratur. 

 

Berndtsson, I. & Carlsson, E. (2008). Hälsa och sjukdom. I E. Persson., I. Berndtsson & E. 

Carlsson (Red.), Stomi- och tarmopererad- ett helhetsperspektiv (s.151-175). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Berndtsson, I., Carlsson, E., Persson, E. & Lindholm, E. (2011). Long-term adjustment to 

living with an ileal pouch-anal anastomosis. Diseases of The Colon & Rectum, 54(2), 193-

199. doi:10.1007/DCR.0b013e3181ff42d8 

 

Carlsson, E. (2008). Nutrition vid stomi- och tarmoperation. I E. Persson., I. Berndsson & E. 

Karlsson (Red.), Stomi- och tarmopererad- Ett helhetsperspektiv. (s. 119-150). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Colquhoun, P., Kaiser, R., Weiss, E.,  Efron, J.,  Vernava, A., Nogueras, J., ... Wexner, S. 

(2006). Correlating the fecal incontinence quality of life score and the SF-36 to a proposed 

ostomy function index in patients with a stoma. Ostomy Wound Managment, 52(12),  68-74. 

Hämtad från CINAHL with full text.  

 



 

21 
 

Friberg, F. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvantitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (s.105-114). Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Grant, M., Ferrell, B., Dean, G., Uman, G., Chu, D., & Krouse, R. (2004). Revision and 

psychometric testing of the City of Hope Quality of Life-Ostomy Questionnaire. Quality Of 

Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and 

Rehabilitation, 13(8), 1445-1457. Hämtad från MEDLINE with full text.  

 

Hornbrook, M., Wendel, C., Coons, S., Grant, M., Herrinton, L., Mohler, J., ... Krouse, R. 

(2011). Complications among colorectal cancer survivors: SF-6D preference-weighted quality 

of life scores. Medical Care, 49(3),  321-326. doi:10.1097/MLR.0b013e31820194c 

 

Jeppsson, B. (2012). Bukorganens kirurgi. I R. Andersson., B. Jeppsson & A. Rydholm 

(Red.), Kirurgiska sjukdomar  (s.143-226).  Lund: Studentlitteratur. 

 

Krouse, R., Grant, M., Wendel, C., Mohler, J., Rawl, S., Baldwin, C., ... Schmidt, M. (2007). 

A mixed methods evaluation of health related quality of life for male veterans with and 

without intestinal stomas. The American Society of  Colon and Rectal Surgeons, 50,  2054-

2066. Hämtad från MEDLINE with full text.  

 

Lundstam, U. (2008). Anatomi i magtarmkanalen. I E. Persson., I. Berndtsson & E. Carlsson 

(Red.), Stomi- och tarmopererad- ett helhetsperspektiv (s.23-48). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lynch, B., Hawkes, A., Steginga, S., Legget, B. & Aitken, J. (2008). Stoma surgery for 

colorectal cancer: a population-based study of patient concerns. Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 35(4), 424-428. doi:10.1097/01.WON.0000326664.78131.1c 

 

Madum, A. & Mortensen, J. (2010). Omvårdnad av patienter med stomi. I B. Kamp Nielsen 

(Red.), Specifik omvårdnad (s. 260-291). Stockholm: Norstedt. 

 



 

22 
 

Mitchell, K., Rawl, S., Schmidt, M., Grant, M., Ko, C., Baldwin, C., ... Krouse, R. (2007). 

Demographic, clinical, and quality of life variables related to embarrassment in veterans 

living with an intestinal stoma. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 34(5), 524-

532. Hämtad från CINAHL with full text. 

 

Nichols, T. (2011). Social connectivity in those 24 months or less postsurgery. Jorunal of 

Wound, Ostomy & Continence Nursing, 38(1), 63-68. Hämtad från MEDLINE with full text. 

 

Nilsen Aae, C. (2002). Omvårdnad vid stomi. I H. Almås (Red.), Klinisk omvårdnad del 2 

(s.629-662). Stockholm: Liber. 

 

Persson, E. (2008). Psykosociala aspekter på en förändrad livssituation. I E. Persson., I. 

Berndtsson & E. Carlsson (Red.), Stomi- och tarmopererad- ett helhetsperspektiv (s.175-186). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Pittman, J., Rawl, S., Schmidt, C., Grant, M., Ko, C., Wendel, C., ... Krouse, R. (2008). 

Demographic and clinical factors related to ostomy complications and quality of life in 

veterans with an ostomy. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 35(5), 493-503. 

doi:10.1097/01.WON.0000335961.68113.cb  

 

Polit, D. F. & Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing research: Appraising evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Price, B. (1995). Assessing altered body image. Journal of Psychiatric & Mental Health 

Nursing, 2(3), 169-175. doi:10.1111/j.1365-2850.1995.tb00052.x 

 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. (2009a). Stomier. Hämtad 11 september, 

2012. Uppdaterad den 29 oktober 2009. http://www.ilco.nu/diagnoser-och-

behandlingsformer/stomier/ 

 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. (2009b). Ileostomi. Hämtad 11 september, 

2012. Uppdaterad den 29 oktober 2009. http://www.ilco.nu/diagnoser-och-

behandlingsformer/stomier/ileostomi/ 

 

http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/ileostomi/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/ileostomi/#_blank


 

23 
 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. (2009c). Colostomi. Hämtad 11 september, 

2012. Uppdaterad den 29 oktober 2009. http://www.ilco.nu/diagnoser-och-

behandlingsformer/stomier/colostomi/ 

 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. (2009d). Familjär Adenomatös Polypos. 

Hämtad 11 september, 2012. Uppdaterad den 29 oktober 2009. http://www.ilco.nu/diagnoser-

och-behandlingsformer/diagnoser/familjar-adenomatos-polypos/ 

 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade. (2009e). Ileo anal anastomos, IPAA, 

Bäckenreservoar. Hämtad 7 november, 2012. Uppdaterad den 29 oktober 2009. 

http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/andra-behandlingsformer/ileo-anal-

anastomos-ipaa-backenreservoar/ 

 

Ringsberg, K. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlen (Red.),  Omvårdnadens 

grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s.263-294). Lund: Studentlitteratur. 

 

Statens beredning för medicinskt utvärdering, (2012). Viktigt men svårt att mäta livskvalitet. 

Hämtad 11 september, 2012. Uppdaterad: 2012. http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--

Praxis/Vetenskap-och-praxis/Viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/ 

 

World Health Organization. (1997). WHOQOL- Measuring quality of life. Hämtad 8 oktober, 

2012. http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf  

 

Wu, H., Chau, J. & Twinn, S. (2007). Self-efficacy and quality of life among stoma patients 

in Hong Kong. Cancer Nursing, 30(3), 186-193. Hämtad från CINAHL with full text. 

 

Östlund, U. (2008). Livskvalitets- och hälsoaspekter i onkologisk omvårdnad: 

patientperspektiv och familjeperspektiv. Doktorsavhandling. Karolinska Institutet, Sektionen 

för omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.   

 

 

 

 

http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/colostomi/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/stomier/colostomi/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/diagnoser/familjar-adenomatos-polypos/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/diagnoser/familjar-adenomatos-polypos/#_blank
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/andra-behandlingsformer/ileo-anal-anastomos-ipaa-backenreservoar/
http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/andra-behandlingsformer/ileo-anal-anastomos-ipaa-backenreservoar/
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/#_blank
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/#_blank
http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf#_blank


"Seminarieexemplar,  får ej spridas" 

 
 

 QUALITY OF LIFE - OSTOMY    SHORT FORM- 36  (SF-36) 

Physical Well-Being 

Disease-specific Effects on Physical Well- 

Being 

Odor/Gas 

Leaking 

Skin Problems 

Diarrhea 

General Quality of Physical Well-Being 

Fatigue 

Strength 

Aches/Pains 

Sleep Disturbances 

Overall Physical Well-Being 

 

Psychological Well-Being 

Disease-specific Effects on  

Psychological Well-Being 

Depression 

Anxiety 

Uncertainty 

Fear of Recurrence 

Difficulty meeting new people 

General Quality of 

Psychological Well-Being 

Control Appearance 

Useful Travel Privacy 

Privacy Support 

Remembering Enjoyment 

 
Social Well-Being 

Social Adjustment to Ostomy 

Social Activities 

Personal Relationships 

Isolation 

Travel Challenges 

Recreational Activities 

Intimacy 

Adjustment Difficulty 

Ostomy Care 

Embarrassment 

Difficulty Looking 

Financial Burden 

Family Distress 

 

Spiritual Well-Being  

General Quality of Spiritual Well-Being 

Spiritual Activities 

Religious Activities 

Sense of Inner Peace 

Positive Changes 

Hopeful 

Reason to be Alive 

  

  

  

  

  

  

  

Bilaga 1. Mätinstrument  

Short Form 36 – SF36 

 

Physical functioning  

Physical health problems (role-physical)  

Bodilypain 

General health  

Vitality  

Social functioning  

Limitations due to emotional health 

problems (role-emotional)  

Mental health  

. 
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Bilaga 2:  Sökmatris  

 

Datum Databas Avgränsning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2012-

09-04 

Cinahl Peer reviewed 

Engelska 

Sep 2002- Sep 

2012 

Human 

Ålder : All 

adult 

1. Ostomy  

2.  Quality of 

life  

3. 1 AND 2  

 

 

 

204 

15821 

 

 

59  

 

 

 

Alla 

titlar 

lästes.  

42 

artiklar 

kvar.  

 

(5) 

Alla 

abstrakt 

lästes  

20 artiklar 

kvar varav 

6 artiklar 

beställdes 

 

5 artiklar 

kvar efter 

att ha läst 

igenom 

dem.  

2012-

09-04 

Medline  Engelska 

Sep 2002- Sep 

2012 

Human  

Ålder: 19+ 

1. Ostomy  

2.  Quality of 

life  

3. 1 AND 2  

292 

58413 

 

 

76 

Alla 

titlar 

lästes 

30  

artiklar 

kvar 

(3)  

Alla 

abstrakt 

lästes  

13 artiklar 

kvar varav 

3 artiklar 

beställdes  

4 artiklar 

kvar efter 

att ha läst 

igenom  

dem  

2012-

09-04 

Psykinfo Peer reviewed 

Engelska 

Datum: Efter 

sep 2002  

Ålder: 18+  

Human  

1.Colostomy 

2.  Quality of 

life  

3. 1 AND 2  

 

19 

19013  

 

5  

 

Alla 

titlar 

lästes 

3 

artiklar 

kvar  

(1) 

Alla 

abstrakt 

lästes  

2  artiklar 

kvar som 

bestälddes  

Ingen 

artikel 

inkluderad

es i studien  

2012-

09-04 

Amed  Engelska  

Sep 2002- Sep 

2012 

1. Ostomy  

2.  Quality of 

life  

3. 1 AND 2  

 

12 

5838 

 

6 

 

Alla 

titlar 

lästes 

4 

artiklar 

kvar 

(1)  

Alla 

abstrakt 

lästes  

2 artiklar 

kvar som 

beställdes  

Ingen 

artikel 

inkluderad

es i studien   

* siffran inom parantes i urval ett står för antal dubbletter i varje databas.
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Författare, artikelns titel,  

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

1) Berndtsson, I., Carlsson, E., 

Persson, E. & Lindholm, E. 

(2011). 

 

Long-term adjustment to living 

with an ileal pouch-anal 

anastomosis  

 

Diseases of The Colon & 

Rectum, 54, 193-199 

 
 
Sverige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva den 

långsiktiga anpassningen i livet 

med en ileal-anal stomi efter 

operationen och att undersöka 

anpassningen till påsfunktionen. 

Ett ytterligare syfte var att 

undersöka hur deltagarna 

definierade god livskvalitet och 

hinder för livskvalitet. 

Design/metod: Experimentell 

studie. Mix metod, Kvantitativ & 

Kvalitativ,  

Urvalsförfarande: systematiskt 

kvoturval  

Bortfall: 117 personer  

Slutlig studiegrupp: n= 252 , 141 

män och 111 kvinnor. medelålder: 

51 år för män och 50 år för kvinnor  

Datainsamlingsmetod: 
frågeformulär, öppen fråga om 

livskvalitet skickades via mail 

Mätintrumenten som användes var  

Sf-36- Short Form Health Survey 

36 (svensk version) & Öresland  

(svenskt mätintrument) se bilaga 3 

Analysmetod: Statistiska 

analysmetoder och kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Styrkor: Flera olika statistiska 

metoder användes  

Citat i resultat = trovärdig resultat 

Svagheter:  

Inklusions- och 

exklusionskriterierna är inte 

beskrivna.  

Stort bortfall  

 

Resultatet visade att 

deltagarna hade svårt att äta 

vilken mat som helst på 

grund av rädslan för att det 

skulle bli stopp i tarmen 

och orsaka gaser. De hade 

även problem med läckage, 

lukt och gaser, men också 

att hitta offentliga toaletter 

som var rena på grund av 

rädslan för infektion.  

 

Bilaga 3: Artikelmatris  
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2) Colquhoun, P., Kaiser, R., 

Weiss, E.,  Efron, J.,  Vernava, 

A., Nogueras, J., ... Wexner, S. 

(2006). 

 
 

Correlating the fecal 

incontinence quality of life 

score and the SF-36 to a 

proposed ostomy function index 

in patients with a stoma.  

 

Ostomy Wound Managment, 52, 

68-74 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva i vilken 

grad de olika mätinstumenten 

(SF-36, Fecal Incontinence 

Quality Of Life Scale och 

Cleveland Clinic Florida Ostomy 

Function Index) påverkade och 

mätte hälsa och livskvalitet hos 

personer med stomi. 

Design/metod: Icke experimentell 

studie. Kvantitativ, tvärsnittstudie  

Inklusionskriterier: ej beskrivna   

Exklusionskriterier: ej beskrivna  

Urvalsförfaranden: Deltagare 

valdes ut från en lokal 

stomiförening.  

Bortfall: framkommer att många 

deltagare inte svarade, men antalet 

ej beskrivet.  

Slutlig studiegrupp: n=99, 55 

hade en colostomi och 44 hade en 

ileostomi  

Datainsamlingsmetod: Tre 

frågeformulär  (SF-36-Short Form 

Health Survey, FIQOL-Fecal 

Incontinence Quality of Life Scale, 

CCFOFI- Cleveland Clinic Florida 

Ostomy Function Index)  se bilaga 

3  

Analysmetod: statistiska 

analysmetoder  

 

Styrkor: Tillförlitliga 

mätinstrument. Validitet 

diskuterad  

Reliabiliteten beskriven och 

diskuterad 

Svagheter:  bortfall, frågorna ej 

beskrivna.   

Inklusions- och 

exklusionskriterier ej beskrivna 

Problem med tarmstomin 

relaterat till 

tömningsfrekvens och 

bytesfrekvens.  Beroende 

på vilken typ av stomi som 

anlagts så varierade de 

problemen. 
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3) Hornbrook, M., Wendel, C., 

Coons, S., Grant, M., Herrinton, 

L., Mohler, J., ... Krouse, R. 

(2011). 

 

Complications among 

colorectal cancer survivors SF-

6D preference-weighted quality 

of life scores  

 

Medical Care, 49, 321-326 

 

 

USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva effekterna 

av att leva med en permanent 

tarmstomi jämfort med personer 

som genomgått en stor 

tarmressektion bland 

colorektalcancer överlevare. 

Design/metod: Icke experimentell 

studie, Kvantitativ, Tvärsnittstudie 

Inklusionskriterier: Patienter som 

har överlevt colorektal cancer, 

varav vissa med stomi och andra 

utan.  

Exklusionskriterier: patienter 

med tillfälliga stomier 

Urvalsförfarande: Studien 

genomfördes vid 3 regioner i ett 

nationellt integrerat hälso- och 

sjukvårdssytem. Deltagarna valdes 

ut utifrån syftet  

Bortfall: 29 deltagare av 

stomipatienter   

Slutlig studiegrupp: 679 deltagare 

varav 284 med tarmstomi och 395 

utan, 58,8% var män som hade 

tarmstomi och 59% män utan, 

41,2% kvinnor hade stomi och 

41,0% var utan Medelålder= 72 år 

för de som hade tarmstomi och 71 

år bland jämförelsegruppen 

Datainsamlingsmetod: 
frågeformulär via mail eller telefon  

mCOH-QOL-O (modified City of 

Hope Quality of Life -Ostomy) och 

SF-36v2 (version 2 of the MOS 

SF-36) se bilaga 3  

Analysmetod: Statistisk 

analysmetod 

 

Styrkor:  

Frågeformulären och frågor som 

använts är godkända av 

universitet i Arizona  

Inklusion- och 

exkliusionskriterier tydligt 

beskrivna  

Svagheter: Validiteten och 

reliabiliteten ej diskuterad  

Endast 52% av  alla deltagare 

svarade på frågeformulären 

 

Deltagarna hade svårt att 

inhandla material som ledde 

till en bra finjustering på 

grund av inkomsten. De 

som hade en högre lön 

(>$30000) hade det lättare 

att köpa dyrare och bättre 

material som bidrog till en 

bättre finjustering. Även 

psykiska problem som 

depression och ångest var 

vanligt bland deltagarna.  

 



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

4) Krouse, R., Grant, M., 

Wendel, C., Mohler, J., Rawl, 

S., Baldwin, C., ... Schmidt, M. 

(2007). 

 

 

A mixed-methods evaluation of 

health-related quality of life for 

male veterans with and without 

intestinal stomas  

 

Diseases of The Colon & 

Rectum, 50, 2054-2056 

 

USA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva vilka 

interventioner som hjälper till att 

minimera negativa konsekvenser 

hos patienter med tarmstomi och 

utan tarmstomi 

Design/metod: Experimentell 

studie, Kvantitativ  

Inklusionskriterier: De individer 

som har gått igenom en stor 

intraabdominell operation som lett 

till en tarmstomi.  

Exklusionskriterier: de individer 

som fick sin tarmstomi borttagen   

Urvalsförfarande: Deltagare 

valdes ut från 3 olika 

veteranorganisationer i 3 städer i 

USA som passade in på syftet.   

Bortfall:  228 individer i 

fallgruppen och 324 individer i 

kontrollgruppen.  

Slutlig studiegrupp: n= 511, 

Medelålder för fallgruppen= 68.8 

år och för kontrollgruppen 67.5 år. 

92% var män i fallgruppen och 

94.5% i kontrollgruppen.   

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär och några öppna 

frågor ställdes.  

De mätinsrument som användes var 

mCOH-QOL-Ostomy- modified 

City of Hope Quality of Life- 

Ostomy (stomispecificerad 

mätinstrument, en skala från 0-10) 

och SF-36v (för veteraner)  Se 

bilaga 3 

Analysmetod: statistiska 

analysmetoder 

 

Styrkor: Granskats av andra 

forskare utöver studies egna 

forskare.  

Olika analysmetoder användes.  

Svagheter: 

 Bortfall: 552 personer 

Endast svaren från männen 

inkluderades i studien då det var 

för få kvinnor som deltog i 

studien.  

Endast 48% svarade på 

frågeformulären och frågorna i 

studien  

 

Resultatet visade att 

deltagarna uttryckte 

begränsad njutning och 

tillfredsställelse i livet. 

Även depression och 

suicidala tankar var vanligt 

förekommande hos de.  

 



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

5) Lynch, B., Hawkes, A., 

Steginga, S., Legget, B. & 

Aitken, J. (2008).  

 

Stoma surgery for colorectal 

cancer: a population -based 

study of patient concerns  

 

Journal Of Wound, Ostomy And 

Continence Nursing, 35,  424-

428 

 

 

Australien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva de 

svårigheter som upplevdes efter 

en kolorectal cancer hos 

patienter i Australien som hade 

en tillfällig eller permanent 

stomi 2 år efter deras diagnos 

och behandling 

Design/metod: Experimentell 

studie, Kvantitativ  

Inklusionskriterier: patienter från 

australien, 20-80 år, haft diagnos 

mellan 1 januari 2003-31 demeber 

2004.  

Exklusionskriterier: de som 

genomgår cancer behandling.  

Urvalsförfarande: systematiskt 

kvoturval  

Bortfall: 73  personer  

Slutlig studiegrupp: n=332, 233 

män & 99 kvinnor, ålder 20-49 år 

35 personer, 50-59 år 67 personer, 

60-69 år 110 personer, 70-80 år 

120 personer.  

Datainsamlingsmetod:  Data 

samlades in från 1 januari 2003 till 

31 december 2004 i form av  

telefonintervjuer vid 3 tillfällen.  

Analysmetod:  Statistisk 

analysmetod  

 

Styrkor: Reliabiliteten är 

beräknad  

Tydlig syfte och urvalsförfarande  

Både kvinnor och män studerades 

Svagheter:  validiteten ej 

diskuterad. 

 

 

Resultatet visade att smärta 

och rädsla över att det ska 

lukta ifrån stomipåsen var 

ett stort problem bland 

deltagarna. I resultatet 

framkom det även att 

deltagarna inte kunde äta all 

mat och såg detta som ett 

problem till att uppnå bra 

livskvalitet.     

 



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

6) Mitchell, K., Rawl, S., 

Schmidt, M., Grant, M., Ko, C., 

Baldwin, C., ... Krouse, R. 

(2007).  

 

 Demogrphic, clinical and 

quality of life variables related 

to embarrassment in veterans 

living with an intestinal stoma  

 

Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 34,  524-

532 

 

 

USA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att identifiera 

demografiska, kliniska och 

livskvalitet variabler relaterade 

till besvär hos veteraner som 

lever med stomi. 

Design/ metod: Experimentell 

studie, Mix metod, Kvantitativ & 

kvalitativ 

Inklusionskriterier: personer med 

ileostomi eller colostomi, haft 

stomi i minst 2 månader, godkända 

att delta i studien av sina 

psykiatriker   

Exklusionskriterier: Personer som 

genomgår cancerbehandling och 

personer som fått sin stomi 

borttagen.  

Urvalsförfarande: Deltagare med 

ileostomi och kolostomi valdes ut 

från 3 olika sjukhus med olika 

diagnostiska koder.  

Bortfall: 83 personer tackade nej, 

145 personer svarade inte. 

Slutlig studiegrupp: n= 239, 94% 

män, medelålder 69 år, 83 personer 

var från Tucson, 100 personer var 

från Indianapolis och 56 personer 

var från Los Angeles.  

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär (mCOH-QOL-

ostomy, FIQOL, SF-36) och öppen 

fråga. Se bilaga 3 

Analys metod: statistiska 

analysmetoder och innehållsanalys  

 

Styrkor: Reliabiliteten är 

diskuterad. Frågor tydligt 

beskrivna.  

Svagheter: Stort bortfall, endast 

51,2% deltog i studien.  

Validitet ej diskuterad 

 

I den fysiska domänen 

(läkage, hudirritationer, 

finjustering)  hade personer 

svårare med 

läkningsprocessen, i den 

psykologiska domänen( 

ångest, depression, möte 

med nya människor, 

uppleva tillfredsställelse 

samt integritet under resor)  

rapporterade personerna 

mer ångest och depression. 

I den sociala domänen 

(relationer, isolering, 

intimitet, svårt att se på 

tarmstomin) hade personer 

svårt för förhållanden, 

vilket resulterade i mer 

isolering, i den andliga 

domänen (andliga 

aktiviteter, religiösa 

aktiviteter, en känsla av inre 

frid hoppfullhet, tro) var 

böner och meditation 

associerade till att 

personerna skämdes 

mindre. 



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

7) Nichols, T.  (2011). 

 

Social connectivity in those 24 

months or less postsurgery  

 

Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 38, 63-68 

 

USA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva den 

sociala isoleringens förekomst 

och bedöma effekten av 

påverkbara faktorer i urvalet hos 

vuxna med tarmstomier 

Design/metod: Icke experimentell 

studie, Kvantitativ, tvärsnittstudie  

   

Urvalsförfarande: deltagare 

valdes ut via ett datasystem  i olika 

strata (kön, ålder, stomityp, 

operationstid) .  

Bortfall: ej beskrivet  

Slutlig studiegrupp: n=560, 299 

deltagare var från Nordamerika och 

261 var från England, 53% var 

kvinnor, 47% var män  

Datainsamlingsmetod: ett 

kumulativt index bestående av 

frågor om tillfredsställelse.  

Analysmetod: statistisk 

analysmetod 

 

Styrkor: 

Validitet och reabilitet diskuterad  

Inget bortfall  

Svagheter:  

inklusions- och 

exklusionskriterier ej beskrivna 

Resultatet visade att det var 

svårt att vistas i samhället 

på grund av känslan av 

skam och oro för att 

tarmstomin skulle läcka, 

lukta eller bullra. Detta 

ledde till att deltagarna blev 

isolerade och stannade 

hemma för det mesta. 

Deltagarna uttryckte även 

begränsad 

livstillfredsställelse.   



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

8) Pittman, J., Rawl, S., 

Schmidt, C., Grant, M., Ko, C., 

Wendel, C., ... Krouse, R. 

(2008). 

 

Demographic and clinical 

factors related to ostomy 

complications and quality of 

life in veterans with an ostomy  

 

 

Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing 35, 493-

503  

 

 

Land: USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

demografiska, kliniska och 

livskvalitet variabler relaterade 

till stomikomplikationer i en 

veteranbefolkning i USA 

Design/metod: Icke experimentell 

studie, Kvantitativ, deskriptiv 

tvärsnittstudie.  

Inklusionskriterier: De individer 

som genomgått en bukoperation 

som krävt en tarmstomi som följd, 

gått två månader efter operation, 

deltagarna ska ha setts av 

sjukvårdspersonal i USA ett år före 

initiering av studien.  

Exklusionskriterier: Deltagare 

som genomgår en 

cancerbehandling och de som fått 

sina stomier avlägsnade.  

Urvalsförfarande: två databaser 

användes för att välja ut deltagarna. 

Begränsningar gjordes utifrån 

syftet    

Bortfall: inga bortfall  

Slutlig studiegrupp: n= 239, 

medelåldern var 68.8 år,  92% var 

män, 59% hade en partner, 84% var 

vita,   

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, mätinstrument som 

användes var mCOH-QOL-ostomy 

Analysmetod: statistiska 

analysmetoder  

 

Styrkor: Validitet och reabilitet 

diskuterad  

Inget bortfall 

Tydlig frågeställning 

 

Svagheter: inga 

I resultatet framkom det att 

deltagarna hade svårigheter 

med läckage, hudproblem 

och finjustering. Det 

framkom även problem 

med att hitta rätt material 

relaterat till inkomst. 

Deltagare med högre 

inkomst hade det lättare att 

inhandla bra material.  

 

 

.  

 



"Seminarieexemplar, får ej spridas" 

 
 

9) Wu, H., Chau, J. & Twinn, 

S. (2007).  

 

Self-efficacy and quality of life 

among stoma patientes in Hong 

Kong  

 

Cancer Nursing (2007) 30, 186-

193 

 

Kina 

Syftet var att beskriva sambandet 

mellan self-efficacy och 

livskvalitet hos patienter i Hong 

Kong samt sambandet mellan 

self-efficacy och stomipatienters 

sociodemografiska karaktärer. 

Design/metod: Experimentell 

studie, Mix metod, Kvantitativ & 

kvalitativ  

Inklusionskriterier: Personer som 

hade tarmstomi, kunde prata och 

förstå kinesiska, vara villig till att 

delta i studien  

Exklusionskriterier: Ej beskrivet  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval gjordes i en 

regional stomisjukhus och ett 

distriktssjukhus i HongKong 

Bortfall: 1 person  

Slutlig studiegrupp: n=96, 50 

deltagare från distrikts sjukhus, 46 

deltagare från regionalt 

universitetssjukhus, 56 män, 40 

kvinnor, 24 deltagare singlar, 72 

gifta, 11 deltagare 80 år eller äldre, 

55 deltagare 60-79 år, 22 deltagare 

40-59 år, 8 deltagare 20-39 år.    

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär:  self-efficacy-scale 

(SE-scale), SF-36 (kinesisk 

version)  och intervjuer. Se bilaga 3 

Analysmetod: beskrivande 

statistiska analysmetoder  

 

Styrkor:  

Validitet och reabilitet beskriven 

och diskuterad  

Litet bortfall  

Svagheter:  

Exklusionskriterier ej beskrivna  

Syftet ej tydligt 

 

I resultatet framkom det att 

tilltro till sin egen förmåga 

ökade livskvalitetspoängen 

d.v.s. ju mer tilltro till sin 

egen förmåga, desto bättre 

livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


