
 
 

 
 

Hur personer med stomi upplever sin sexualitet i samband med 

kolorektalcancer. 

- En litteraturstudie med systematisk sökning. 

How people with stoma experience their sexuality in the context 

of colorectal cancer.   

- A literature study with a systematic search. 

 

Författare: Annelie Persson & Anna Vähäkari 

Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap 

Omvårdnadsvetenskap C, Självständigt arbete 15hp 

Höstterminen 2014 

Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige diagnostiseras cirka 6000 personer med kolorektalcancer 

varje år. En stomi kan bli nödvändig vid KRC. Sexualiteten innehåller sexuell 

lust, upphetsning, och den sexuella tillfredsställelsen. En sexuell lust är den 

viktigaste delen i den personliga sexualiteten, finns det ingen sexuell lust kan 

det vara svårt att ha ett tillfredsställande sexualliv. Sjuksköterskor ska hjälpa 

personer att anpassa sig till sitt nya liv med en stomi, genom att undervisa, 

vägleda och vara ett stöd. Vid kolorektala ingrepp kan sexualiteten påverkas 

både fysiskt och psykiskt.  

Syfte: Att beskriva hur personer med stomi upplever sin sexualitet i samband 

med kolorektalcancer.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. 

Databaserna som användes var CINAHL & Medline och studien bygger på 8 

artiklar.  

Resultat: Personer som har lagt upp en stomi i samband med KRC kan 

uppfatta sin sexualitet annorlunda. En del är inte rädda för att ha sex och 

samlevnad med en partner, medan andra inte vill ha sexuellt umgänge längre. I 

resultatet visade det sig att personer kunde uppleva brist på information om hur 

sexualiteten påverkades efter operationen samt att fysiska och psykiska 

svårigheter ofta upplevdes.   

Slutsats: Män och kvinnor kan uppleva sin sexualitet annorlunda efter att de 

fått en stomi i samband med KRC och oftast påverkas sexualiteten negativt. Att 

erhålla en stomi i samband med KRC kan leda till behov av stöd och 

information, påverkan på det sociala livet, emotionell förändring samt sexuella 

besvär.  

Nyckelord: Kolorektalcancer, sexualitet, stomi och upplevelser. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Under verksamhetsförlagda studier utfördes omvårdnad till personer med 

kolorektalcancer och stomi vilket väckte intresse för studien. En tanke som 

uppkom var att sexualitet inte undervisats i så stor utsträckning inom 

sjuksköterskeprogrammet, och med det i åtanke ville författarna ta reda på hur 

personer med kolorektalcancer och stomi upplever sin sexualitet.  

 

Blunda och föreställ dig att du fått en stomi på grund av sjukdom. Den är 

synlig och gör sig påmind. Hur påverkas du? Är du densamma som du var 

innan?  

 

1.2 Historik 

Det finns anteckningar från 1700-talet som beskriver konstruktion av 

kolostomi (konstgjord öppning på buken där tjocktarmen läggs ut) som ett 

ingrepp för avlastning av förträngningar vid ändtarmscancer, dock överlevde 

inte patienterna operationen. Först på 1800-talet när narkosmedel och aseptiskt 

tänkande kom (förhindra spridning av mikroorganismer som kan framkalla 

sjukdom) började bukingrepp vara möjliga att överleva. Personerna som var 

tvungna att operera tunntarmen var mycket sjuka och operationen utfördes 

endast som en sista utväg i ett försök att rädda liv. Problem med vätske- och 

elektrolytbalansen uppstod och det enzymrika tarminnehållet kunde ge upphov 

till svåra hudskador och bandageringsproblem. Kirurgen var den som 

undervisade om stomin och bandageringen. Före 1950-talet var stomiförbandet 

något personerna fick klara på egen hand och förbandsmaterialet som användes 

var tygtrasor eller träull som de konstruerade själva. Läckage var vanligt och 

ansågs vara en del av läkningsprocessen, att huden skulle härdas. Vid svårare 

hudskador var sängläge på mage och ett hål i madrassen för stomin 

behandlingsmetoden, en hink ställdes under sängen där avföringen samlades 

upp. Den psykosociala situationen fick personerna klara på egen hand 

(Berndtsson, 2008b).  
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1.3 Kolorektalcancer 

Varje år upptäcks drygt 6 000 nya fall av kolorektalcancer (KRC) i Sverige och 

är den tredje vanligaste cancerformen. Den här sjukdomen drabbar ungefär lika 

många män som kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). Orsaken till KRC är okänd 

men en del av tumörerna uppstår ur godartade slemhinnepolyper. I vissa fall är 

sjukdomen ärftlig (Järhult & Offenbartl, 2011).  

En diet som innehåller mycket fett och kalorier och mindre mängd kostfiber i 

kombination med en mindre mängd fysisk aktivitet ökar risken för att insjukna 

i KRC (Li & Rew, 2010). Innan personer fått diagnosen KRC kan de söka vård 

för trötthet, avmagring, aptitlöshet och ibland även diffusa smärtor från magen 

och avföringsrubbningar. Anamnes (sjukdomshistoria, patientens beskrivning 

av sin sjukdom) och fysisk undersökning är viktig när det gäller diagnostik. 

Det ska alltid ske en ändtarmsundersökning för att utesluta tumörer hos 

personer som söker vård för bukbesvär. Cancertumörerna som hittas och inte 

behandlas kan ge upphov till ileus (tarmvred), perforation (hål i tarmen) eller 

gastrointerstinal blödning (blödning från mag-tarmkanalen). Hos majoriteten 

av personerna går det att sy en anastomos (sammankoppling) mellan 

tarmändarna och personen slipper då en stomi. I de fall där tumörväxten är för 

utbredd mot andra organ läggs det istället fram en tarmstomi. Preoperativ 

strålbehandling vid rektalcancer kan utföras, då det kan minska risken för 

lokala spridningar i bäckenet (Järhult & Offenbartl, 2011).  

 

1.4 Olika typer av stomier 

Tarmstomi betyder att personen får en konstgjord öppning på buken där tarmen 

läggs ut som kan vara tillfälligt eller permanent. Själva stomin saknar känsel då 

den inte har nerver och kan inte skicka signaler som möjliggör en kontrollerad 

tarmtömning, vilket gör stomin inkontinent. En stomiopererad person måste 

lära sig sina nya tarmvanor, både avföringens konsistens och 

tömningsfrekvens. Avföringen blir lösare ju högre upp på tarmen stomin är 

placerad och fastare desto längre ner den sitter (Persson, 2008).  
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1.4.1 Ileostomi 

En stomi som sitter på tunntarmen kallas ileostomi. En ileostomi kan vara 

permanent eller tillfällig och den placeras vanligtvis på höger sida av magen 

(Persson, 2008). De vanligaste orsakerna till att få en ileostomi är 

inflammatoriska sjukdomar som Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Andra 

orsaker till ileostomi kan till exempel vara fistlar, skador eller tumörer (Nilsen, 

2011).  

 

1.4.2 Kolostomi 

En stomi som sitter på tjocktarmen kallas kolostomi och är oftast placerad på 

vänster sida av magen, då det är sigmoideum (en del utav tjocktarmen) som 

används för att konstruera kolostomin. Mer än hälften av kolostomierna är 

permanenta (Persson, 2008). Vanligaste orsaken till att personer behöver en 

kolostomi är cancer, och andra orsaker kan vara strålskador, medfödda 

missbildningar och kronisk förstoppning. Tjocktarmens funktion att absorbera 

vatten finns kvar och avföringen är därför oftast fast (Nilsen, 2011). 

 

1.5 Sexualitet  

World Health Organizations [WHO] definition av sexualitet lyder: 

… a central aspect of being human throughout life encompasses sex, 

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, 

intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in 

thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, 

practices, roles and relationships. While sexuality can include all of 

these dimensions, not all of them are always experienced or expressed. 

Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, 

social, economic, political, cultural, legal, historical, religious and 

spiritual factors (WHO, 2006, s5).  

 

Sexualiteten innehåller sexuell lust, upphetsning, utlösning och orgasm samt 

även den sexuella tillfredsställelsen. En sexuell lust är den viktigaste delen i 

den personliga sexualiteten, finns det ingen sexuell lust kan det vara svårt att ha 

ett tillfredsställande sexualliv. Den sexuella lusten är personlig och yttras 

individuellt (Berndtsson, 2008a). 
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1.5.1 Sexuell dysfunktion 

Sjukdom kan påverka sexualiteten både psykiskt och fysiskt. Svårigheter med 

sexualitet kan vara ett tidigt tecken på ohälsa och den som drabbas av sjukdom 

kan uppleva sexuella svårigheter (Hulter, 2011).  

Ohälsa och sjukdom som exempelvis nedsatt allmäntillstånd, smärta och 

inkontinens kan påverka personers sexuella lust, samt så kan den sexuella 

förmågan bli skadad vid sjukdom. Andra orsaker som påverkar sexuallivet kan 

vara infektiösa komplikationer vid till exempel bäckenkirurgi som kan ge 

problem i form av ärrbildning och förändrad anatomi, som i sin tur kan ha 

betydelse för sexualfunktionen (Berndtsson, 2008a).  

 

1.6 Begreppet hälsa  

Inom vårdvetenskapen refererar begreppet hälsa till personens tillstånd och 

känsla av välbefinnande. Det innefattar tillstånd där personen är frisk och mår 

bra, men även om personen är döende eller allvarligt sjuk. Hälsa som begrepp 

är ett ontologiskt begrepp vilket betyder läran om det varande, vad som 

existerar och vad det betyder att någonting existerar (Bergbom, 2012).  

I de flesta omvårdnadsteorierna har begreppet hälsa stor betydelse då målet för 

omvårdnaden är at främja hälsa. Teorierna ser på hälsa från olika synvinklar 

mycket på grund av att teorierna kom till under olika tidsperioder och speglar 

ofta samhället som det såg ut under den tidperioden. Florence Nightingale 

utgick från att hälsa är målet i omvårdnaden medan Virgina Henderson och 

Faye Abdellah utgick från att människan antingen var sjuk eller frisk i sina 

teorier. Imogene King ansåg att hälsa innebär att använda sina resurser på bästa 

sätt för att skapa bästa förutsättningar för hälsa i olika livshändelser (Carlsson 

& Berndtsson, 2008). 

I Katie Erikssons vårdteori är begreppet hälsa knytet till hur personer ser på 

människan. Hälsa är ett tillstånd som karakteriserar hela människan och kan 

vara hel eller integrerad och inte ett statiskt tillstånd, utan präglas av rörelse 

och förändring som kan påverkas genom att personen är precis så sjuk eller 

frisk som han eller hon känner sig. Hälsa innefattar både ett bestämt 

fysiskt/kroppsligt tillstånd och en upplevelse av kroppsligt, själsligt och andligt 

välbefinnande (Eriksson, 1996).  
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Sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande och en viktig uppgift är att minimera 

risker och förebygga sjukdomar. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

bedrivs på person-, grupp- och samhällsnivå, människan är unik och ska därför 

bemötas individuellt. Arbetet utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap i 

kombination med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kunskap. Hälsa 

beskrivs som en process som personen själv skapar och upplever dagligen. Att 

uppleva hopp är nödvändigt för att människan ska uppleva hälsa, och därför är 

det en viktig omvårdnadshandling att förmedla hopp. Sjuksköterskors 

professionella ansvar innehåller även att påverka samhällsutvecklingen och att 

förmedla kunskaper om hur människors sociala och ekonomiska villkor 

inverkar på hälsan. WHO har arbetat fram en klassifikation för att beskriva 

olika sjukdomstillstånd, ICD-10, och en för att beskriva funktionstillstånd så 

som hälsa, ICF. Syftet med ICF är att på en vetenskaplig grund förstå och 

studera hälsa, ha ett gemensamt språk och kunna jämföra data mellan länder 

och olika hälso- och sjukvårdssystem. De olika sätten att beskriva hälsa på ger 

olika fokus på hälsofrämjande insatser. Förenklat kan det sammanfattas på två 

olika synsätt, det biologiska och det humanistiska perspektivet och ICF- 

klassifikationen försöker förena de två synsätten. Syftet med omvårdnad är att 

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa hälsa utifrån 

personens individuella möjligheter och behov. Personen ses som en fri individ 

som gör egna val och tar eget ansvar (Willman, 2009). 

Vårdande refererar till de handlingar som sjuksköterskor utför på en persons 

vägnar eller i samarbete med personen. Det handlar också om de mål och 

resultat som omvårdnaden förväntas leda till. Omvårdnad är en process som 

innefattar hur en omvårdnadshandling ska utföras (Bergbom 2012).  

Sjuksköterskor ser, lyssnar, vårdar och sköter om patienter. Omvårdnad 

handlar om att förstå situationen, att använda sin professionella 

bedömningsförmåga och att handla för patientens bästa och deras närstående 

(Alvsvåg, 2012). 
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1.8 Sjuksköterskans kommunikativa roll  

Sjuksköterskans roll är att hjälpa personer att anpassa sig till ett liv med stomi 

genom att undervisa, vägleda och vara ett stöd. Sjuksköterskan kan känna 

svårigheter i att prata om sexualitet och behöver därför vara medveten om sin 

egen attityd i ämnet. Det finns en modell som sjuksköterskan kan använda sig 

av för att hantera frågor vid sexuella svårigheter, PLISSIT som står för 

permission, limited information, specific suggestions och intensive therapy 

(Ayaz, 2009).  

Modellen kan användas av många yrkesgrupper och inte bara specialister och 

den är uppbyggd som en pyramid där basen i pyramiden kan användas av alla 

yrkeskategorier. Desto högre upp i pyramiden desto mer yrkeskunskap behövs. 

Grunden är information och samtal och sjuksköterskan kan låta personen prata 

om sexualitet utan att bidra med sitt yrkeskunnande. Sjuksköterskan ger 

information om vad stomioperationen innebär och på vilket sätt den kan 

påverka sexualiteten. Det är viktigt för sjuksköterskan att veta var sin egen 

begränsning går och kan hjälpa personen med kontakt till annan profession vid 

behov, till exempel till en stomisjuksköterska (Nilsen, 2011). 

 

 

1.9 Problemformulering 

När personer erhåller en stomi i samband med kolorektalcancer påverkas deras 

sexualitet oftast negativt. Sexualiteten anses vara en viktig del av att vara 

mänsklig och finns det ingen sexuell lust kan det vara svårt att bibehålla eller 

återställa den sexuella hälsan. Sjuksköterskan kan känna sig generad över att 

kommunicera om sexualitet eller sakna utbildning i ämnet. Då sjuksköterskans 

uppgift är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa samt återställa hälsa 

utifrån individens möjligheter och behov kan kunskap öka förutsättningarna för 

sjuksköterskan att ge god omvårdnad samt trygghet till personen som erhållit 

en stomi. Resultatet på studien förväntas bidra med kunskaper om hur 

sexualitet upplevs av personer med stomi i samband med KRC. 
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur personer med stomi upplever sin 

sexualitet i samband med kolorektalcancer. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

3.2 Sökstrategi  

Databassökning genomfördes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO 

för att hitta vårdvetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

PsycINFO medförde endast en artikel som redan påträffats i de andra 

databaserna. Av den anledningen valdes PsycINFO bort, men redovisas i bilaga 

1. För att få fram sökord (från syftet) användes MeSH ämnesord för att få fram 

de engelska orden till stomi, sexualitet och kolorektalcancer. Sökord som 

användes var ostomy, colorectal neoplasms, sexuality. Sökorden har sökts 

fristående och i kombination med andra. Ämnesord söktes i varje databas 

ordlista för att öka möjligheten att hitta relevanta artiklar. Booleska söktermen 

AND användes i alla databaser. Provsökningar gjordes för att testa sökorden 

och de med relevant resultat användes (Karlsson, 2012).  

I alla databaser gjordes avgränsningar till engelsk text samt artiklar publicerade 

år 2002-2014. Peer reviewed användes i databasen CINAHL (Se bilaga 1). 
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3.3 Urval  

Titlar på artiklarna lästes först för att se om de svarade på syftet, sedan lästes 

abstract och om det stämde överens med syftet lästes resultatdelen och 

slutligen artikeln i sin helhet. Även artiklarnas referenslistor kollades igenom, 

och en av de valda artiklarna är vald från annan studies referenslista. Då 

litteraturstudiens syfte var att ta del av personers upplevelser togs kvalitativa 

artiklar med och åtta artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av protokoll H för 

kvalitativ metod av författarna var för sig och sedan tillsammans. Artiklarna 

värderades genom att titta på styrkor och svagheter och redovisas i bilaga 2 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2012).   

 

3.3.1 Inklusionskriterier 

Kolorektalcancer, sexualitet och stomi.   

 

3.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om kirurgiska tekniker, medicinska studier, 

inflammatoriska tarmsjukdomar, skador som orsakat stomiuppläggning samt 

review artiklar exkluderades.   

 

3.4 Bearbetning och analys  

Analysen har gjorts utifrån Forsberg & Wengströms (2008) metod för 

innehållsanalys och har utgått från innehållet i texten, utifrån ett induktivt 

förhållningssätt. Resultatet på studierna lästes noga flertalet gånger för att 

förstå innehållet. Markering av stycken som svarade på syftet genomfördes. Ett 

arbetsdokument upprättades, meningsenheter som svarade på syftet plockades 

ut, översattes till svenska från engelska och kondenserades utan att förlora 

kärnan i innehållet för att sedan kategoriseras. Meningsenheterna lästes noga 

flera gånger för att upptäcka likheter och skillnader samt placerades i samma 

subkategori som växte fram till kategorier. Exempel på hur processen gick till 

redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1, visar hur bearbetning och analys gick till.  

Meningsenhet Subkategori Kategori 

Det var inte alla patienter 

som hade ett aktivt sexliv, 

eller önskade sig det innan 

operationen. 

 

Att inte ha lust. Vilja att ha sex med en 

partner.  

Avsaknaden av samlag 

gjorde dock att en del 

personer kände sig 

ofullständiga, att de faktiskt 

saknade en viktig del av 

livet. 

Att ha lust.  Vilja att ha sex med en 

partner.  

För att fortsätta var sexuellt 

aktiv hittades andra sätt till 

sexualitet som var anpassat 

efter den fysiska 

förändringen. 

Sexuella besvär. Att ha kroppsliga 

svårigheter. 

 

 

3.5 Etiskt resonemang 

Sju av artiklarna har granskats av etiskt kommitté och en artikel som diskuterar 

etik är med i litteraturstudien. Granskning sker för att skydda deltagarna. Om 

osäkerhet kring huruvida etik har övervägs kan tidskriften där artikeln blivit 

publicerad undersökas om de accepterar artiklar utan etisk värdering 

(Wallengren & Henricson, 2012). Ohederlighet som fusk, stöld eller plagiat av 

data, förvrängning av forskningsprocessen eller exklusion av data får inte 

förekomma (Forsberg & Wengströms, 2008). Forskningsetik är till för att värna 

om människors lika värde, integritet och självbestämmande hos alla som berörs 

av studien. Informerat samtycke är en process för att värna om deltagarnas rätt 

och bygger på den etiska principen om att skydda deltagarnas frihet och 

självbestämmande. Olika metoder ger upphov till olika forskningsetiska 

problem. Insamlandet av data bör ske på ett sätt så att de som berörs inte utsätts 

för skador, kränkningar, utnyttjas eller såras. Kvalitativa metoder är ett sätt att 

komma nära personen och intervjuer kan innebära en intim relation. Närheten 

kan skapa risker, såsom påverkan. Exempelvis kan effekten av intervjun göra 
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att de anpassar sitt svar efter vad de tror att forskaren vill höra. Forskaren har 

även en maktposition och intervjun kan upplevas påtvingad. I kvalitativa 

intervjustudier kan en etisk fråga vara känsligt så som att prata om sin 

sexualitet efter stomiuppläggning, vilket kräver att forskaren ska kunna hantera 

känslighet och etiskt kunnande (Kjellström, 2012). Med hänsyn till 

ovanstående har inte några delar utav studiernas resultat uteslutits på grund 

utav författarnas åsikter eller värderingar. Studierna hanterades med 

hederlighet, då författarna till litteraturstudien inte haft avsikt att förvränga 

eller manipulera.  

 

4. Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier som presenteras i löpande text: Stomins 

inverkan på den sexuella lusten, att våga visa sin stomi och att ha fysiska och 

psykiska svårigheter. Artiklarna som användes i studien var skrivna i 

Australien, Storbritannien, USA och Sverige.  

 

4.1 Stomins inverkan på den sexuella lusten 

Sexualitet och intimitet är stora och viktiga delar i livet även om personerna 

lever med en stomi (McMullen, Hornbrook, Grant, Baldwin, Wendel, Mohler 

& Krouse, 2008). Antingen kunde de uppleva sexuell lust eller så kände de 

ingen sexuell lust alls, viket kunde beskrivas som en hemsk känsla 

(Manderson, 2005). När personer med stomi har haft tid att anpassa sig till sin 

nya livssituation, kunde det dock upplevas som att stomin inte var störande för 

att återuppta en sexuell relation (Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, 

Hornbrook, Herrinton & Krouse, 2011; Ramirez, McMullen, Grant, Altschuler, 

Hornbrook & Krouse, 2009). Förberedelser för sex och intimitet kunde vara att 

stomipåsen var tömd, ren och att den satt på plats ordentligt. Handdukar kunde 

även användas för att hålla påsen på plats och som skydd för läckage 

(Manderson, 2009; Ramirez et al., 2009). Rädsla för att stomipåsen skulle 

prassla, att stomin skulle lukta illa eller släppa gas samt synen av påsen kunde 

upplevas som en stress och påverkade den sexuella lusten (Manderson, 2005; 

Persson & Hellström 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004;). 
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4.1.1 Att ha lust 

Personerna i studien delgav att de var bekväma med att masturbera istället för 

att ha sexuella relationer. Att masturbera upplevdes mindre komplicerat och 

mer tryggt i den sexuella avslappningen. Kvinnor som upplevde smärta under 

samlag efter operationen tillfredsställdes oftast mer av oralsex och 

masturbering än samlag. De kunde sakna att ha samlag, men det var inte 

särskilt viktigt för dem att återuppta det, då det heller kanske inte var viktigt för 

dem innan operationen (Ramirez et al., 2009). Avsaknaden av samlag fick en 

del personer att känna sig ofullständiga, att de faktiskt saknade en viktig del av 

livet (Ohlsson-Nevo, Andershed, Nilsson & Anderszèn-Carlsson, 2012).  

Utmaningar med sexualitet och intimitet upplevdes mer på den mentala nivån 

än den fysiska. Sex kunde ersättas med en annan form av intimitet och närhet, 

som att hålla varandra i hand och sitta tillsammans och titta på TV. Det kunde 

betyda mer för en del än själva sexlivet, då de ansåg att sexlivet var något annat 

än bara samlag. De som upplevde att de inte hade några sexuella problem 

visade sig ha en högre livskvalitet (Grant et al., 2011; Ohlsson-Nevo et al., 

2012; Ramirez et al., 2009). 

 

4.1.2 Att inte ha lust 

Istället för att utveckla ett innehållsrikt sexliv, kunde personer uppleva känslor 

av illamående vid tanken på sex (Manderson, 2005).  Personer beskrev att de 

inte hade ett aktivt sexliv och önskade det sig inte heller, varken innan eller 

efter operationen. Efter operationen kände en del att överlevnad var viktigare 

än ett sexliv och fann sig tillfreds med valet (Manderson, 2005; Ramirez et al., 

2009). Andra personer kände sig inte starka nog för sexuella aktiviteter, eller så 

kände de ingen lust (Persson & Hellström, 2002).  En del par kunde återuppta 

samma sexliv som innan operationen, andra hade ett annorlunda sexliv, och 

somliga hade inget ömsesidigt sexliv alls (Ohlsson-Nevo et al., 2012). 

Upplevelsen av nya partnerns reaktion var skrämmande och satte emotionella 

spår som ledde till ovilja att ta av sig kläderna inför någon igen, att behöva visa 

stomin vid ett sexuellt möte kändes svårt (Grant et al., 2011; Rozmovits & 

Ziebland, 2004).  
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Partnern tyckte inte att stomipåsen var avtändande och de brydde sig inte om 

läckage, men trots det kunde personerna med stomi uppleva obekväma känslor. 

Innan stomioperationen hade sexlivet varit mer på lika villkor och mer 

tillfredställande. Alla bitar om sin sexualitet hade inte fallit på plats än. Stomin 

kunde ses som en del av personen som älskades eller som något främmande 

och obehagligt (Altschuler et al., 2009; Ohlsson-Nevo et al., 2012; Ramirez et 

al., 2009).  

 

En kvinna uttryckte att brist på sexliv kunde kännas som ett misslyckande på 

grund av det kulturella trycket över att människan ska vara sexuellt aktiv. 

Personer med tillfällig stomi berättade att de inte kunde komma över sin rädsla 

för att stomin skulle förstöra sexualiteten. De ansåg att den var i vägen och 

väntade tills den var borta innan återtagande av sexlivet (Rozmovits & 

Ziebland, 2004).   

 

4.1.3 Behov av stöd och information 

Ett stödjande nätverk så som att ha en partner, kunde vara nyckeln till 

anpassning för personer med stomi (McMullen et al., 2008). Att livet började 

återgå till det normala igen efter dem fått en stomi berodde mycket på 

partnerns stöd och upplevdes känslomässigt och psykosocialt värdefullt. Oro 

för fysiska relationer kunde övervinnas genom att partnern hade en stödjande 

attityd till de som ville återuppta sexuell aktivitet. Då partnern inte tyckte att 

påsen var avtändande upplevdes inga problem med att ha sex och personer som 

inte ville återuppta sitt sexliv kunde uppleva att deras partner var förstående 

med att de kände sig obekväma. Då de överlevt cancer ansågs stomins hinder i 

sexlivet vara överkomligt (Altschuler et al., 2009; Grant et al., 2011; 

Manderson, 2005; Ramirez et al., 2009; (Rozmovits & Ziebland, 2004).  
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Oron förvärrades av att de saknade information och råd om sexuella frågor. De 

upplevde då att deras självförtroende över sexualiteten minskade och därför 

önskade de att de fått information och utbildning om hur sexualiteten 

påverkades innan operationen. Kvinnor fick rådet att behålla slidväggarna 

flexibla genom att använda en vaginal dilator, dock kunde den upplevas som 

smärtsam att använda och det ledde till oregelbunden användning. Om 

kvinnorna fått utförligare information om potentiella sexuella svårigheter 

innan, hade det kunnat hjälpa dem att uthärda smärtan. Stödgrupper kunde vara 

en inspiration och efter att ha tagit del av andras berättelser om återupptagande 

av intimitet med sin partner hjälpte det några kvinnor att våga återuppta sitt 

eget sexliv (McMullen et al., 2008; Ramirez et al., 2009; Rozmovits & 

Ziebland, 2004). 

 

4.2 Att våga visa sin stomi 

Personer med stomi kunde känna en känsla av förlust av att den fysiska 

attraktionen samt rädsla för att deras partner skulle lämna dem och det 

upplevdes skrämmande. Nya bekantskaper kunde kännas omöjliga och ökade 

rädslan för att eventuellt bli lämnad, eftersom de kände annorlunda (Altschuler 

et al., 2009; Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2009). Påsens 

placering på magen gjorde att personerna kunde känna sig mindre attraktiva, då 

de ansåg att stomin inte var sexig att se på och de kunde känna oro för att 

avföringen i påsen skulle synas. Avsky över sin stomi och dess lukter kunde 

upplevas och därför drog de sig undan. För att behålla sin sexualitet kunde de 

dölja sin stomi när de klädde av sig men när partnern inte brydde sig om hur 

stomin såg ut slutade de med det. Deras partner ansåg att påsen inte var en stor 

grej för dem och de behövde därför inte dölja stomin (Altschuler et al., 2009; 

Manderson, 2005; Ramirez et al., 2009).  

Kläder som satt löst på kroppen kunde användas för att dölja stomin då de 

kände sig mer attraktiva när stomin inte syntes. Klädstil kunde ändras på grund 

av att de inte tyckte om hur kläderna satt över stomin. Och genom att ändra 

klädstil påverkades deras självuppfattning och kroppsuppfattning (Grant et al., 

2011; McMullen et al., 2008; Persson & Hellström, 2002; Rozmovits & 

Ziebland, 2004).  
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Fina underkläder kunde göra att en del kvinnor kände sig sexiga och blev glada 

över att deras partner tyckte att de var vackra, även om de hade en stomi 

(Manderson, 2005).  Det fysiska förhållandet återupptogs strax efter bildandet 

av en tillfällig stomi då de upplevde att det var en del av läkningsprocessen 

(Rozmovits & Ziebland, 2004).  

 

4.2.1 Påverkan på det sociala livet 

Oro för hur reaktionerna från nya partners skulle bli kunde upplevas och därför 

avstod en del från att söka sig en partner, däremot skulle de vid ny bekantskap 

vara ärliga angående stomin. De kunde uppleva att stomin begränsade dem, 

och att de därför inte ville gå på fester eller möten då de var rädda för 

gasinkontinens samt att stomin skulle kunna lossna (Grant et al., 2011; 

Ohlsson-Nevo et al., 2012; Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2009; 

Rozmovits & Ziebland, 2004;). En man var skild, då hans fru inte klarade av 

att se på stomin. Det resulterade i en ovilja att visa påsen när han sedan skulle 

starta en ny relation (Manderson, 2005).  

 

 

4.3 Att ha fysiska och psykiska svårigheter 

KRC och dess behandling kunde ha en djupgående inverkan på människors 

sexualitet och ge sexuella dysfunktioner. Hantering av stomin kunde kännas 

som en förlust av integritet och självständighet av sina kroppsliga funktioner 

(Grant et al., 2011; Rozmovits & Ziebland, 2004). En förändrad kropp hos 

stomibärare kunde upplevas då kroppen dels såg annorlunda ut fysiskt, och dels 

genom de fysiska förändringarna efter operationen (Manderson, 2005). 
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4.3.1 Fysisk förändring 

En del tyckte att det var jobbigt att anpassa sig till kroppsliga förändringarna 

som stomibärare (McMullen et al., 2008).  

För att fortsätta var sexuellt aktiv hittades andra sätt till sexualitet som var 

anpassat efter den fysiska förändringen. Smärta vid sexuell relation kunde göra 

sig påmind flera år efter operationen. Fysiska problem bildade störningar i 

sexlivet och svårigheter i sexuell funktion och gjorde att en del upplevde 

förändringar i kroppsuppfattningen. Fysiska obehag efter cancerbehandlingen 

och stomikirurgin var bland de största utmaningarna. Smärta, trötthet och de 

blev ständigt påminda varje gång de satte sig ner på grund av smärtan. Kvinnor 

påverkades av fysiska skador som för tidig menopaus, svåra brännskador i 

slidan utav strålbehandlingen, dysparenui (smärta vid samlag) och att penis inte 

kunde gå hela vägen in på grund av förändrad anatomi. Män kunde få 

erektionsproblem. Gemensamt var att sex kunde upplevas lite konstigt efter 

operationen innan de vande sig då könsorganens känsel förbättrades över tid. 

(Grant et al., 2011; McMullen et al., 2008; Ohlsson-Nevo et al., 2012; Ramirez 

et al., 2009; Rozmovits & Ziebland, 2004).  

 

4.3.2 Emotionell förändring 

En man upplevde att stomin hade förstört hans fysiska utseende och ville dölja 

stomin för partnern så mycket som möjligt, trots att det gått många år sedan 

han fick sin stomi (Rozmovits & Ziebland, 2004).  

 

Rädsla för smärta för den som genomgått kirurgin och hos partnern som inte 

ville orsaka smärta kunde uttryckas och tankar om partnern kände förändringen 

i kroppen efter operation fanns. De försökte dölja smärtan för sin partner, och 

många svårigheter så som att få orgasm berodde på oron för smärta. Personer 

med stomi kunde uppleva att det var bättre att avstå från samlag än utsätta sig 

för risken att det skulle kunna göra ont och det ledde till att de avstod från allt 

som kunde leda till samlag, så som intimitet och romantik (Manderson, 2005; 

Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2009).  
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4.4 Resultatsammanfattning  

Personer som erhållit en stomi i samband med kolorektalcancer, kunde uppleva 

sin sexualitet på olika sätt. Stomins inverkan på den sexuella lusten gjorde att 

en del kände lust medan en del inte hade någon lust. Personer med stomi kan 

även uppleva påverkan på det sociala livet då de eventuellt inte vågar visa sin 

stomi för andra. De fysiska och psykiska svårigheterna i sexualiteten kan yttra 

sig som emotionella förändringar och sexuella besvär. Information och stöd 

före stomiuppläggning om hur sexualiteten påverkades upplevdes som en brist. 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur personer med stomi upplever sin 

sexualitet i samband med kolorektalcancer. 

För att hitta vetenskapliga artiklar som kan svara på syftet användes 

databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. CINAHL och Medline 

innehåller omvårdnads vetenskapliga artiklar och PsycINFO innehåller artiklar 

inom psykologi och beteendevetenskap, vilket ansågs vara relevant då det 

handlade om upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen i 

PsycINFO resulterar i en artikel, dock återfanns den i de två andra databaserna. 

Sökorden som används anses vara väl utvalda då provsökningar gjordes med 

sökorden och även andra upplevelseord som livserfarenhet (life experience), 

livskvalitet (quality of life) och kroppsuppfattning (body image) provades och 

valdes bort då det inte gav mer studier som svarade mot syftet.  

Begränsning av artiklarnas publikationsdatum mellan åren 2002-2014 

diskuterades fram då tanken från början var att endast söka tio år bakåt i tiden 

för att få så nytt material som möjligt. Efter diskussion framkom att en ökning 

på två år kunde ge fler resultat och att upplevelser inte borde förändras under 

dessa år. Peer reviewed användes för att experter inom området då har granskat 

artiklarna i databasen (Willman et al., 2012). Engelskt språk var ett krav då 

författarna inte förstår annat språk än svenska och engelska. 
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För att inte gå miste om relevant resultat lästes artiklarnas referenslistor noga. 

Artikeln skriven av Rozmovits & Ziebland, 2004 hittades vid granskning av 

artikelns referenslista skriven av Ramirez et al., 2009. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008) kan det vara en fördel att titta i en intressant artikels 

referenslista för att finna andra artiklar som berör ämnet. För att hitta artikeln 

användes sökning i fritext i databasen Medline.  

Den här studien har omvårdnadsfokus, och därför valdes medicinska studier 

och kirurgiska tekniker bort. Då endast två databaser användes kan det vara 

nackdel för studien då risk finns att all tillgängligt material inom området inte 

blev inkluderat.  

Handledare, kurskamrater och även andra med och utan omvårdnadskunskap 

har läst och kommenterat studien under arbetets gång. Tiden för studien var 

begränsad och upplevdes som både positivt och negativt. Det var positivt att 

författarna hela tiden var tvungna att gå vidare och inte fastna på ett specifikt 

område.  

Tiden som begränsning ansågs vara negativt då det var första gången som de 

skrivit på c-nivå. Om mer tid hade funnits till förfogande, hade studien kunnat 

bli mer genomarbetad då vissa delar klarnade under tidens gång. 

Fyra av artiklarna kom från USA: Altschuler et al., 2009, Grant et al., 2011, 

McMullen et al., 2008 & Ramirez et al., 2009, en från Australien: Manderson, 

2005, två från Sverige: Ohlsson-Nevo et al., 2012 och Persson & Hellström, 

2002 och en från Storbritannien: Rozmovits, & Ziebland, 2004. Alla artiklarna 

är producerade i välfärdsländer så det hade varit av intresse att ha med studier 

från länder som inte är det, för att se eventuella likheter och skillnader. Två 

studier från Sverige inkluderades och de sex andra studierna kommer från 

länder som inte är helt olika Sverige och därför kan resultatet troligtvis 

överföras till Sverige, men överförbarhet är upp till läsaren själv att avgöra 

(Priebe & Landström, 2014). En fundering som uppkommit under studiens 

gång är ifall andra länder än Sverige har stomiterapeuter som informerar om 

sexualitet vid stomi. Resultatet kan ha blivit missvisande om avsaknad av 

information då stomiterapeuter finns nästan överallt i Sverige.  
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Artiklar som kom med i studien bedömdes vara av medel eller hög kvalitet. En 

svaghet i granskningsprocessen är att det saknades erfarenhet utav granskning 

av artiklar, men kvalitetsbedömningen har skett efter bästa förmåga. 

Viss förförståelse i området finns då författarna har utbildning i omvårdnad. 

Men ingen förförståelse om sexualitet i samband med stomi finns. Dock har de 

varit medvetna om förförståelsen och har hållit sig objektiva under arbetets 

gång eftersom de inte ville påverka resultatet.  

Det som kunde ha gjorts annorlunda var att inkludera inflammatoriska 

sjukdomar och andra skador på tarmen som gör att en stomi behövs för att få 

fler perspektiv och upplevelser. Troligen hade det då gett fler resultat om hur 

yngre personer upplevde sin sexualitet, vilket hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur personer med stomi upplever sin 

sexualitet i samband med kolorektalcancer. 

Studien visar att män och kvinnor beskriver lika och olika erfarenheter av 

sexualitet. Resultatet visar att kvinnor ofta får problem med smärtor under 

samlag, medan män upplever erektionsproblematik. I en studie gjord av Beck 

& Justham, 2009 står det på liknande sätt att sexuell dysfunktion såsom 

dysparenui och erektil dysfunktion samt att de även får en förändrad 

kroppsuppfattning efter kolorektal kirurgi som påverkade deras hälsa. I likhet 

med vårt resultat säger Berndtsson (2008), att om en person blir opererad och 

får en stomi inverkar det på den sexuella lusten. Smärta är vanligt 

förekommande vid samlag efter operation och behandling vilket även framkom 

i vårt resultat. Då smärtan verkar vara en stor del av problematiken anses vi att 

det är viktigt att dessa personer fångas upp och får den hjälp de behöver för att 

kunna bibehålla sin sexuella lust (Hulter, 2011). 
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Upplevelsen av att kroppen förändrats ansågs av båda könen vara 

problematiskt och rädsla för att påsen skulle synas. Personer med stomi 

beskrev känslor av att känna sig annorlunda med minskat självförtroende. 

Klädproblem var ett bekymmer, både för män och kvinnor och frustration 

uttrycktes över att behöva ändra klädstil till mer lössittande kläder. Vi anser att 

oavsett vilken sjukdom som drabbat personen kan de ge liknade upplevelser av 

att inte känna igen sig, som till exempel personer i en studie om bröstcancer 

beskrev känslan av att känna sig annorlunda, att kroppen hade förändrats och 

lusten minskade betydligt då det var svårt att känna sig attraktiv med den nya 

kroppen (Klaeson, Sandell & Berter, 2011).  

 

Studien av Gilbert, Ussher, Perz, Wong, Hobbs och Mason (2013), har 

undersökt hur män upplever sexualitet efter cancer där prostatacancer var en av 

diagnoserna. Här beskrev personerna behovet av att stöd av sina partnerns och 

oro över att bli lämnad. Det var tankar som uppkom i vårt resultat också, vilket 

vi tror kan betyda att personer utan socialt nätverk eventuellt behöver mer stöd 

från sjukvårdspersonal.  Personer som inte trivs med sin kropp blir mer osäkra, 

får sämre självförtroende och riskerar att isolera sig vilket kan påverka deras 

hälsa (Ayaz & Kubilay 2009). 

 

Problemen i kommunikation tror vi kan ligga i att studenterna i 

sjuksköterskeutbildningen inte får lära sig att kommunicera om sexualitet, 

varpå vi anser att PLISSIT modellen eller liknande modell kan tas med i 

utbildningen (Nilsen, 2011). Då hälsa är målet för omvårdnad, och resultatet 

visar behov av information och stöd från sjukvårdpersonal anses att 

sjuksköterskan har ansvar för att vara initiativtagare till samtal om sexualitet. 

En viktig kommunikativ roll som sjuksköterskan har är att inge hopp för att 

stärka självförtroendet och påverka hälsan i positiv riktning. Friheten att njuta 

och uttrycka sexualitet behöver inte involvera sex. Sexualitet uttrycks i hur 

personer är klädda, hur personerna tänker om sig själva, sina relationer med 

andra och hur de kommunicerar med dem de har i sin närhet (Taylor & Davis, 

2006).  
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Som Hulter (2011) uttrycker, tycker författarna att en risk för sjuksköterskor 

utan rätt kommunikativt verktyg för att starta ett samtal om sexualitet kan leda 

till att de säger fel saker och personen kan då ta illa vid sig. Det krävs att 

sjuksköterskan är lyhörd och visar respekt för den enskildes integritet. Genom 

att inte förvränga upplevelserna i studiernas resultat har författarna tagit hänsyn 

till den etiska aspekten i litteraturstudien och har varit medvetna om 

känsligheten i ämnet. 

 

För att arbeta hälsofrämjande i ett mångkulturellt samhälle krävs en lyhördhet 

och öppenhet av oss som sjuksköterskor där olika värderingar möts. Vi måste 

vara beredd på att individer kommer från olika bakgrunder och har olika sätt att 

se på till exempel sexualitet. För en del kan ämnet vara tabu att prata om och 

för någon kan det vara ett naturligt samtal att ha. Samspelet mellan patient och 

vårdare är av betydelse för vårdkulturen och visar vi respekt för vad patienten 

vill kommunicera om kan personen känna trygghet i att samtalet sker efter 

dennes villkor och behov. Ett hälsofrämjande arbete för sjuksköterskan kan 

vara att ta reda på personens friskfaktorer och genom att svara på frågor, 

undervisa eller informera om sexualitet i samband med stomi kan det stärka 

eller hjälpa personen att återuppta den fysiska relationen (Ternestedt & 

Norberg, 2011). 

 

Stöd från partnern var av betydelse för sexualiteten enligt studiens resultat. 

Däremot var det personer som uttryckte att det var svårt att träffa ny 

bekantskap och behöva tala om att de hade en stomi kändes svårt. Vilken 

attityd vårdpersonalen har till detta kan vara av betydelse för hur personen 

hanterar den nya situationen. Vårdpersonalen hjälper till att stärka personens 

kraft till självhjälp och ökat självförtroende (Baggens & Sandèn, 2011). Det är 

något som tas i åtanke i rollen som framtida sjuksköterska.  
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Intressant i vårt resultat ur genussynpunkt var att män och kvinnor beskrev 

upplevelsen av att ha KRC och stomi på liknande vis, svårigheter att anpassa 

sig till den nya kroppen, förlägenhet och fysiska problem som gav svårigheter i 

den sexuella relationen. Det är lätt att tro att män och kvinnor upplever saker 

på olika sätt, därför tycktes det vara intressant att män och kvinnor beskrev 

liknande upplevelser (Määttä & Öresland, 2011).   

Då författarnas artiklar kom från västländer undrar de om liknande resultat 

framkommit om andra länder inkluderats som inte har samma ekonomi eller 

kultur. Personer från lägre socioekonomisk status har större risk att utveckla 

sjukdom och för tidig död än de med högre.  Även i Sverige kan det dock 

finnas skillnader i hur personer hanterar sjukdom och förändringar beroende på 

vilken samhällsklass personen tillhör (Ringsberg, 2011). 

Vilken ålder den som drabbas av sjukdom har och som fått en stomi tror vi har 

betydelse för hanteringen av sin sexualitet. Att drabbas av cancer kan påverka 

fortplantningsförmågan förutom andra sexuella problem vilket kan leda till 

svårigheter i att bilda familj. Att känna sig attraktiv och åtråvärd igen efter att 

ha genomgått stomikirurgi kan kännas svårt i alla åldrar men yngre som ännu 

inte har en partner kanske känner ännu mer oro. Vi anser att med rätt stöd från 

sjuksköterska och från personens partner kan anpassning till stomi och 

sexualitet förbättras (Brown & Randle, 2005). 

Då hälsa innebär en helhet som integrerar på kropp, själ och ande som Katie 

Eriksson menar, så påverkas hälsan av hur människan mår både, psykiskt, 

fysiskt och andligt. Hälsa påverkas av att inte känna igen sig själv, sin kropp 

och sin sexualitet. Sammantaget visar resultatet att personer med 

kolorektalcancer och stomi upplever sämre hälsa. Erikssons vårdteori menar att 

hälsa är knutet till hur personer ser på människan. Hälsa är ett tillstånd som är 

föränderligt och människor kan själva påverka genom att de är precis så sjuka 

eller friska som de känner sig. Stomin kan förändra personens 

kroppsuppfattning och hur de ser på sig själva som i sin tur leder till att 

sexualiteten även påverkas emotionellt. Författarna anser att om sjuksköterskor 

stärker personernas egna resurser kan de uppleva bättre hälsa (Eriksson, 1996).  
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5.3 Slutsats  

Resultatet visade att lära sig leva med en stomi kunde kännas som en förlust av 

integritet och självständighet kring hanteringen av sina kroppsliga funktioner 

inklusive sexualitet, vilket många upplevde oacceptabelt. Sexualiteten 

påverkades negativt för många och flera personer upplevde att de kände sig 

osexiga på grund av stomipåsen, medan andra kunde känna ren avsky över sin 

stomi och dess lukter. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om de 

sexuella förändringar som kan uppstå vid en stomiuppläggning, samt hur de 

kan ge information och bemöta frågor om sexualitet. 

 

5.4 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan behöver lära sig att samtala om att sexualiteten kan bli 

påverkad i samband med stomi och KRC. I dagsläget är vårdpersonal så 

fokuserade på att informera om hur själva operationen går till, hur skötseln sker 

av stomiförbandet och hur det fungerar. Sjuksköterskor är här och nu med 

fokus på omvårdnaden och kanske inte tänker på nästa steg, hur en stomi kan 

påverka ens sexualitet. Stomiterapeuten har kunskapen som även 

allmänsjuksköterskor behöver, då kontakt med personer som har en stomi kan 

ske oavsett var sjuksköterskan arbetar. Studien kan komma till nytta genom att 

öka kunskapen för vårdpersonalen om upplevelsen av sexualitet samt stomi i 

samband med KRC. Kunskap kan öka förutsättningarna för sjuksköterskan att 

ge god omvårdnad samt trygghet som kan bidra till bibehållen eller ökad hälsa. 

Författarna anser att det kan vara till nytta att bli remitterad till en sexolog (en 

person som arbetar med rådgivning, terapisamtal och medicinsk/psykiatrisk 

behandling vid olika sexuella problem), om sjuksköterskan själv inte kan 

hantera vissa frågor.  

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Mer forskning behövs specifikt på stomins betydelse för sexualiteten, då det i 

nuläget är mer fokus på själva behandlingens betydelse. Vidare forskning om 

ålderns betydelse för sexualiteten då sexualiteten kan förändras under själva 

åldrandet.  Det behövs mer forskning på stöd till personer med stomi samt 

deras partners då det framkommit brister i stöd från hälso- och sjukvården. 
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Bilaga 2, Artikelmatriser         

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Altschuler, A., Ramirez, M., Grant, 

M., Wendel, C., Hornbrook, M., 

Herrinton, L., & Krouse, R. (2009). 

The influence of husbands' or male 

partners' support on women's 

psychosocial adjustment to having an 

ostomy resulting from colorectal 

cancer. Journal Of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, 36(3), 299-305. 

doi:10.1097/WON.0b013e3181a1a1dc 

 

USA 

Att utforska relationer mellan 

kvinnans förväntningar av 

deras äkta makar eller 

partners stöd och deras hälso- 

relaterade livskvalitet efter 

stomi kirurgi. 

Metod: Mixad metod 

kvalitativ & Kvantitativ.  

Design kvalitativ: beskrivande. 

Design kvantitativ: förklarande 

Inklusionskriterier: Befinner 

sig i Kaiser permanente 

regions (norra Kalifornien & 

nordvästra Hawaii). Kolorektal 

patienter med stomi, kvinna, 

gift eller manlig partner. 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet.  

Urvalsförfarande: brev & 

telefonsamtal till 73 kvinnor 

som fanns i 

inklusionskriterierna & som 

var i tumör registret 

Urval: de första trettio 

kvinnorna som svarade på 

mejlen att de ville vara med i 

studien. 

Bortfall: de som tackade nej 

eller inte svarade på breven.  

Studiegrupp: n: 30 kvinnor. n: 

22 var gifta. n: 8 singlar. 

44-93 år. Medelåldern var 70 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandade intervjuer, 

frågeformulär med skala. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Styrkor: Redovisar bortfall. 

Utförlig beskrivning av 

urvalsförfarande. Bra 

beskrivning i resultatet och 

analysen. Flera författare 

kodade resultatet separat och 

sedan under diskussion. 

Transkribering skedde 

verbatim av professionell 

service.  

Svagheter: Liten population 

inte genereringsbar ur 

kvantitativ synvinkel. 

 

Kvalitet: Hög  

 

En kvinna kände som att hon 

inte uppfyllde sin del i det 

sexuella delaktigheten, men 

hon uppfattade det som att 

hennes man inte brydde sig 

om det. Det fanns äkta makar 

och partners som inte ville 

fortsätta ett liv tillsammans 

efter stomin. Andra fanns 

som stöd. En kvinna trodde 

inte att hennes make skulle 

vilja ha sexuellt umgänge 

med henne dock visade sig att 

hon hade fel. En make 

uttryckte att hans fru hade en 

fin kropp och ville inte att 

hon skulle gömma den.  
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Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Grant, M., McMullen, C., 

Altschuler, A., Mohler, M., 

Hornbrook, M., Herrinton, L., & 

... Krouse, R. (2011). Gender 

differences in quality of life 

among long-term colorectal 

cancer survivors with ostomies. 

Oncology Nursing Forum, 38(5), 

587-596. 

doi:10.1188/11.ONF.587-596 

 

USA 

Syftet var att beskriva hur 

olika kön upplever oro 

och anpassningar på lång 

sikt (mer än fem år) för 

kolorektalcancer 

överlevande med stomi. 

Metod: Kvalitativ med beskrivande design. 

 

Inklusionkriterier: haft stomi mer än fem år, 

medlemmar av Kaiser Permanente, inskriven för 

att få hem sjukvårdsmaterial i antingen Oregon 

eller Kalifornien. Äldre än 18 år. 

 

Exklusionskriterier ej angivet. 

 

Urvalsförfarande: Använde sig av personer som 

deltagit i andra studier och anpassat sig väl till 

stomi och de som hade problem att anpassa sig 

till stomin. Förfrågan över mail om deltagande i 

studien. Två fick förhinder. 

 

Urval: Delades in i åtta fokus grupper beroende 

på kön och vilka poäng de haft i tidigare studier. 

4 grupper med kvinnor och 4 grupper med män. 

 

 

Studiegrupp: 33 stycken, 17 män och 16 

kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelade intervjuer 

som transkriberades verbatim 

 

Analysmetod: Fenomenologi 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod, 

resultat och 

diskussion del.  

 

Tabeller & citat fanns. 

 

Bortfall redovisades. 

 

Svagheter: Ingen 

ålder på deltagarna 

 

Kvalitet: Hög 

Patienter som inte hade 

problem med sexlivet fick 

högre resultat på 

livskvalitets frågor. 

Några få kommentarer att 

sexualiteten inte var några 

problem, bland de flesta som 

var med i grupperna kom det 

kommentarer om problem 

med både sexualitet och 

närhet. 

Använde sig av kläder för att 

dölja stomin. Rädsla för hur 

andra skulle se på dem när 

de tog av sig kläderna. Stöd 

av partnern var viktig för att 

ha en sexuell relation. 

Anpassning till stomin 

upplevdes svårt för en del.  

 

De har inget sexliv längre, 

det är borta.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering Resultat 

Manderson, L. (2005). 

Boundary breaches: the body, 

sex and sexuality after stoma 

surgery. Social Science & 

Medicine (1982), 61(2), 405-

415. 

 

Australien 

 

Män och kvinnors upplevelser 

av att anpassa sig till en stomi 

utforskas. 

Metod: Kvalitativ med 

beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: genomgått 

stomioperation. 

Boende i Australien och talade 

engelsk. 

 

Exlusionskriterier: Ej angivet.  

 

Urvalförfarande: deltagarna 

svarade på en annons i en 

tidskrift (Ostomy Australien) 

om deltagande i studien. 

 

Urval: De som svarade på 

annonsen. 

 

Studiegrupp: 

11 män, 21 kvinnor, 24-82 år 

gamla. 

Medelålder: 45 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer, 

skrivet material, inspelade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Har använt sig av 

flera insamlings metoder så 

som skrivet material, inspelat 

material, använt sig av 

triangulering för att öka 

validiteten. 

Trovärdighet diskuteras. 

 

 

Svagheter: Inga exklusions 

kriterier angavs. 

 

Ingen förförståelse beskriven. 

 

Kvalitet: Medel. 

Beskrivning av personers 

upplevelser av att ha en stomi 

och hur kroppsuppfattningen 

och synen på sin sexualitet och 

även i partnerskap hur 

sexualiteten upplevs. 

Oro över lukter, ljud och om 

påsen kan synas eller höras 

framkommer. Känslan att inte 

kontrollera kroppsliga 

funktioner själv upplevs 

påfrestande. Stöd från 

maka/make var viktigt. Ville 

inte visa sig naken då synen av 

stomipåsen kunde göra partnern 

illa till mods. Rädsla för stomi 

påsen skulle lossna under 

samlag och rädsla för att känna 

smärta vid samlag upplevdes. 

Kändes svårt att lära sig leva 

med stomin och känna 

sexualitet. Beskrev känslan av 

att känna sig oattraktiv och 

osexig. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

McMullen, C., Hornbrook, M., 

Grant, M., Baldwin, C., 

Wendel, C., Mohler, M., & ... 

Krouse, R. (2008). The greatest 

challenges reported by long-

term colorectal cancer survivors 

with stomas. Journal Of 

Supportive Oncology, 6(4), 

175-182. 

 

USA 

Syftet med studien var att få 

fram de största utmaningarna 

som långtids kolorektal cancer 

överlevande står inför, att 

hantera sina stomier och om 

metoder för att klara av dessa 

utmaningar.  

Metod: Kvalitativ med 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: Alla kolon 

och rektal cancer överlevande 

med permanenta stomier som 

diagnostiserats mellan 2000 och 

2006 fick delta.  

Exklusionskriterier: 

Nytillkomna diagnostiserade 

patienter med kolorektalcancer.  

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades genom sökning i 

elektroniska databaser och 

granskning av journaler. 

Patienterna identifierades från 

NCI certifierade tumörregister.  

Studiegrupp: n 178, varav 102 

män och 76 kvinnor  

Medelålder 71,9 år. 

Datainsamlingsmetod: En 

kvalitativ analys av 

studiedeltagares skriftliga svar 

på en öppen enkätfråga. 

Tvångsvalsfrågor på 

demografiska, 

semistrukturerade frågor och en 

enda öppen fråga. De skickade 

enkäter till potentiella 

respondenter. Svaren 

transkriberades i en textdatabas.  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Kvalitativa analyser.  

 

Studiens styrkor: 

Transkriberades i en 

textdatabas.  

Relevant urval. 

Resultatet är bra beskrivet med 

många citat.  

 

Studiens svagheter: Väldigt 

många deltagare (n = 178). 

 

Ingen ålder bara medelålder på 

deltagarna.  

 

 

Kvalitet: Medel. 

 

 

Studien fick fram olika teman 

varav ett var ” Negativa 

psykosociala konsekvenser”.  

En kvinna kallade bristen på 

intimitet med sin man för 

förödande. Hon beskrev att de 

var mycket sexuellt aktiva 

innan operationen och 

behandlingarna. ”operationen 

förändrade mig”: cellgifter och 

strålning gjorde att kvinnan fick 

inre skador så nu är sexuella 

relationer mycket smärtsamma 

för henne.  

Många deltagare hade en känsla 

av att ”inte vara normala” efter 

operationen. Några bytte 

klädstil för att stomin inte 

skulle synas genom kläderna.  

Några försökte dölja sin stomi 

helt.  

Sexualitet och intimitet är 

viktiga utmaningar när det 

gäller att leva med en stomi.  

Många deltagare beskrev att et 

skedde förändringar i 

kroppsuppfattningen, de fick 

fysiska problem till följd av 

cancerbehandling.  

Förlägenhet om stomin byggde 

störningar i nära relationer och i 

sexuell funktion.  
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ohlsson-Nevo, E., Andershed, 

B., Nilsson, U., & Anderzén-

Carlsson, A. (2012). Life is 

back to normal and yet not - 

partners' and patient's 

experiences of life of the first 

year after colorectal cancer 

surgery. Journal Of Clinical 

Nursing, 21(3/4), 555-563. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03830.x 

Sverige 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen av livet det första 

året efter operationen för 

personer som behandlats för 

kolorektal cancer samt deras 

partners.  

Metod: Kvalitativ beskrivande 

intervjustudie. Beskrivande 

design. 

Inklusionskriterier: Patienter 

som hade genomgått KRC 

operation för ett år sedan och 

hade levt med samma partner 

under det senaste året.   

Exklusionskriterier: Patienter 

som har svårigheter att förstå 

och tala svenska.  

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades via register från en 

allmän kirurgisk klinik vid ett 

svenskt universitetssjukhus.  

Urval/bortfall: 22 personer 

avböjde att delta.  

Studiegrupp: 13 personer som 

genomgått operation samt 

behandlats för kolorektal cancer 

samt deras partners. Totalt 26 

personer. Av patienterna var 7 

stycken män och 6 stycken 

kvinnor. Patienterna var 39-86 

år (median 69) och deras 

partners var 40-87 år (median 

64). 6 stycken patienter hade 

fått en stomi.  

Datainsamlingsmetod: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: Innehållsanalys  

 

Studiens styrkor:  

Tydligt syfte.  

Bra beskrivning av deltagarna.  

Bra beskriven kontext.  

Relevant urval. 

Tydliga metoder för 

datainsamling och analys.  

Resultatet är snyggt uppställt 

och redovisas klart och tydligt.  

 

 

Svagheter: Att de inte tog med 

patienter som inte förstod och 

talade svenska. Missade de då 

variation på resultatet? De 

kunde ha fått ett annat resultat? 

Mer resultat? 

 

Kvalitet: Hög 

Infektioner med obehagliga 

dofter av var från såret och 

läckage från stomin beskrivs 

som problematiskt. För en del 

individer orsakar stomin 

begränsat leverne eftersom 

personerna inte ville resa eller 

använda offentliga toaletter. 

Partners till patienterna 

påverkades av de kroppsliga 

problemen. En del tog helt 

avstånd från sin partners stomi, 

andra ville veta allt och hjälpa 

till. Stomin kunde ses som en 

del av sin älskade och något de 

kunde vänja sig vid eller så 

kunde den ses som främmande 

och obehaglig. Både patienter 

och deras partners beskrev en 

förändring i intimitet efter 

operationen. Vissa par kunde 

återuppta samma sexliv som 

innan, andra fick ändra sitt 

sexliv och några hade inget 

ömsesidigt sexliv kvar efter 

operationen. Några ersatte sex 

med annan form av intimitet 

och närhet. Frånvaro av samlag 

gjorde att vissa patienter kände 

sig ofullständiga, de saknade en 

viktig el av livet. Ingen 

uttryckte det dock som en stor 

förlust.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Persson, E., & Hellström, A. 

(2002). Experiences of Swedish 

men and women 6 to 12 weeks 

after ostomy surgery. Journal 

Of Wound, Ostomy, And 

Continence Nursing: Official 

Publication Of The Wound, 

Ostomy And Continence Nurses 

Society / WOCN, 29(2), 103-

108. 

Doi:10.1067/mjw.2002.122053 

Sverige. 

 

Syftet med denna studie var att 

beskriva patienters upplevelser 

med fokus på 

kroppsuppfattning, 6 till 12 

veckor efter en stomioperation.  

Metod: Kvalitativ med 

beskrivande design för att 

samla in och analysera data. 

 

Inklusionskriterier: Endast 

patienter friska nog att delta i 

en intervju kontaktades.  

 

Exklusionskriterier: Patienter 

som inte var friska nog 

tillfrågades ej. 

 

Urvalsförfarande: Nya 

stomipatienter som förväntades 

ha en kolostomi, ileostomi eller 

urostomi i minst 6 månader 

rekryterades till denna studie. 

De frågades av en utredare om 

de var intresserade av att delta i 

en frivillig, öppen, 

bandinspelad intervju.  

 

Studiegrupp: 9 patienter. 5 

män och 4 kvinnor. De var 44-

67 år. 3 patienter planerades att 

få en permanent stomi.  

 

Datainsamlingsmetod: Öppna 

intervjuer som spelades in. 

Banden transkriberades sedan.  

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk. 

 

 

 

 

Studiens styrkor: Få 

patienter/deltagare. Vilket är 

bra när det är en kvalitativ 

studie. Man får då fram mycket 

information om få deltagare.  

 

Studiens svagheter: Fanns 

inga tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Står ej hur många som valdes 

bort/inte tillfrågades pga. att de 

inte var friska nog.  

 

Kvalitet: Medel. 

När forskarna analyserade 

intervjuerna fick de fram 7 

stycken teman, varav ett tema 

var ” påverkan på sexuallivet”. 

Alla patienter hade inte 

återupptagit sexuell aktivitet 

under relativt kort tid efter 

operationen. De hade heller 

ingen lust att göra det.  

Några kände sig inte starka nog, 

medan andra inte kände någon 

lust än.  

En kvinna var rädd för att 

samlaget skulle orsaka smärta.  

Alla deltagare ansåg att deras 

attraktionskraft hade minskat 

sedan operationen.  

Sex upplevdes inte kul när de 

hade en stomi.   

Personerna i studien föredrog 

att använda löst sittande kläder.  

De begränsade sitt sociala liv på 

grund av rädsla för olyckor.  

Förlust av kontroll över 

avföringen skapade osäkerhet.  

De dolde sin stomi med kläder 

för att känna sig mer attraktiva 

när de hade sex.  

Rädsla för lukt och gas.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ramirez, M., McMullen, C., 

Grant, M., Altschuler, A., 

Hornbrook, M., & Krouse, R. 

(2009). Figuring out sex in a 

reconfigured body: experiences 

of female colorectal cancer 

survivors with ostomies. Women 

& Health, 49(8), 608-624. 

doi:10.1080/03630240903496093 

USA  

 

Syftet är att undersöka 

upplevelser av kvinnliga 

patienter med stomier som har 

överlevt kolorektal cancer samt 

att belysa de sexuella 

utmaningar och anpassningar 

som gjorts efter att de 

genomgått cancerkirurgi och 

behandling.  

Metod: Kvalitativ med 

jämförande design. 

Inklusionskriterier: Alla 

kolorektalcancer överlevande 

som hade kommit minst 5 år 

efter avslutad diagnos och som 

hade permanent stomi under 

åren 2000-2006. 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet.  

 

Urvalsförfarande: Kvinnorna 

identifierades från NCI- 

certifierade tumör registret i 

KPH, KPNC OCH KPNW 

(Hawaii, Northern California 

och Northwest). Kvinnorna 

kontaktades en efter en tills det 

avsedda urvalet var fyllt.  

Urval/bortfall: 73 kvinnliga 

deltagare kontaktades för 

intervjustudien, men 30 stycken 

intervjuades.  

 

Studiegrupp: 30 stycken 

kvinnor med stomier som 

överlevt kolorektal cancer. 

Medianåldern för kvinnorna var 

74 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerad, öppen 

Intervju. 

Analysmetod: Grounded 

theory.  

 

Studiens styrkor: 2 stycken 

oberoende författare granskade 

och kodade varje transskript för 

att få fram stora teman. Även 4 

av 6 författare deltog i kodning 

av data.  

 

Många citat i artikeln.  

 

Tydligt syfte. 

 

Resultatet är logiskt och 

begripligt samt så redovisas det 

klart och tydligt.  

 

Tydliga begränsningar av 

studiens finns med som 

författarna har diskuterat.    

 

 

Svagheter: Fanns inga 

exklusionskriterier beskrivna. 

  

 

 

 

 

 

Kvalitet: Hög.  

Grupp 1 sa att deras stomi inte 

påverkade deras sexuella 

deltagande långsiktigt. Några 

var sexuellt aktiva och hade 

partner. De hade svårt med sex 

till en början med efter ett tag 

återupptog de sexlivet med 

partnern. Flera kvinnor berättar 

om ”stomi-tekniker” man kan 

använda sig av vid sexuella 

aktiviteter. Grupp 2 tyckte 

främst att upplevelsen av 

sexuella svårigheter var 

smärtsamma samlag. För en 

kvinna var sexlivet viktigt i sitt 

förhållande, men de kunde inte 

fortsätta efter operationen då 

det blev för smärtsamt. En 

annan kvinna och hennes 

partner valde att ha oralsex 

istället då penetrerande sex är 

för smärtsamt. En kvinna var 

tacksam för att hon levde så 

hon valde bort sexlivet. Grupp 

3 hade bristande intresse för 

sex. Grupp 4 ville inte ha sex 

efter operationen. En kvinna sa 

dock att hon ville ha en 

sexpartner men upplevde att 

hon luktade illa av stomin så 

hon valde att inte ha sex. En 

annan kvinna hade sexpartner 

innan operation men ville ej 

visa sig/berätta att hon numera 

hade stomi så hon avstod sex 

istället.  
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Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Rozmovits, L., & Ziebland, S. 

(2004). Expressions of Loss of 

Adulthood in the Narratives of 

People with Colorectal Cancer. 

Qualitative Health Research, 

14(2), 187-203. doi: 

10.1177/1049732303260874 

 

Storbritannien 

Syftet med den här artikeln är 

att betrakta aspekter av ångest 

i personliga berättelser som 

uttrycks av patienter med 

kolorektal cancer för att skapa 

en mer detaljerad redovisning 

av sjukdomens inverkan på 

identitet och självförståelse.   

Metod: Kvalitativ med 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: Personer 

som befann sig inom alla stadier 

av sjukdomen.  

Exklusionskriterier: Ej 

angivet.  

Urvalsförfarande: De 

rekryterade personer med 

kolorektalcancer genom 

stödgrupper, allmänläkare och 

sjukhuskonsulter. 3 deltagare 

kontaktade DIPEx och erbjöd 

sig att bli intervjuade efter att de 

själv lärt sig om projektet.   

Urval/bortfall: De som 

uppfyllde inklusionskriterierna 

och ville bli intervjuade var med 

i studien.   

Studiegrupp: 39 stycken. 20 

män och 19 kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Intervju 

plus semistrukturerade frågor. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Studiens styrkor: 

Tydligt syfte.  

 

Har med både män och 

kvinnor.  

 

Många citat från olika 

deltagare. 

 

Författarna diskuterade 

kodning och analys 

regelbundet med andra 

forskare.  

 

Det finns tydliga 

teman/begrepp i resultatdelen. 

 

Många deltagare i studien med 

tanke på att det är en kvalitativ 

studie.  

 

De diskuterar resultatet.  

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier.  

 

Stort deltagarantal. 

 

Kvalitet: Medel-hög. 

Många upplever förlust av 

förmågan att kunna umgås med 

andra. Patienter med stomier 

fick ökad oro och förminskad 

känsla för sexualitet. Flera 

personer som fick stomi och 

ansåg sig vara sexuellt aktiva sa 

att deras oro för den fysiska 

relationen till sin partner var 

stor till en början, men den 

övervanns snart då partnerns 

attityd var stödjande. Många 

känner obehag kring sin 

sexuella identitet när de har 

stomi. De kan känna sig rädda 

att bli frånstötta. En karl sa att 

han hållit sin stomi skymd för 

sin fru i över 25 år. De känner 

sig orena när de har stomi. 

Partnern kan känna avsmak om 

hen ser stomin. Stomin var för 

en del ett oövervinnerligt 

hinder. Rädsla för att bli 

frånstött var stor. En man 

vågade inte diskutera sex-biten 

med sin fru då han var rädd för 

att bli lämnad. Han jämförde 

sin sexualitet med ett 

fängelsestraff.  

 

 

 


