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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I Sverige lever cirka 25 000 personer med en stomi. Ordet stomi används inom 

den medicinska terminologin för en kirurgiskt anlagd öppning i kroppen. De vanligaste 

orsakerna till att en stomi anläggs är bakomliggande sjukdomar som ulcerös kolit, morbus 

chron, kolorektalcancer och urinblåsecancer. Att få en stomi innebär en ny livssituation 

förenat med flertalet tankar, känslor och upplevelser vilket den här studien vill ge kunskap 

om.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur stomiopererade personer upplever sin nya 

livssituation. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design användes som metod för att svara på syftet. 

Sökningar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO. Funna artiklar 

kvalitetsgranskades. Tretton artiklar ingick i studien och analyserades med en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Att få en stomi innebär en stor förändring i en människas livssituation. Resultatet 

från artiklarna sammanställdes och presenterades i tre kategorier: Psykologisk inverkan, 

fysisk inverkan och social inverkan. Resultatet visar på att stomin påverkar många aspekter i 

livet, däribland påverkan på kroppsuppfattning, sexualitet, fysisk aktivitet och närstående.   

Slutsats: En stomioperation medför omfattande förändringar i en människas vardag där 

individen konfronteras med en kroppslig förändring som påverkar det dagliga livet och som 

kan medföra upplevelser av rädsla, oro, ångest och begränsningar. Sjuksköterskan behöver ha 

kunskap om hur det är att leva med stomi för att kunna ge stomiopererade patienter en god 

omvårdnad, inge trygghet och på bästa sätt skapa en känsla av välbefinnande.      

 

Nyckelord: Livssituation, stomi, upplevelser, vardag 
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1. INLEDNING  
Enligt ILCO, riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (2014) lever cirka 25 000 

människor i Sverige med en tillfällig eller permanent stomi.  

Att få en stomi medför omfattande förändringar i en människas vardag och upplevs av de 

flesta som skrämmande och förenat med stor osäkerhet. Människan konfronteras med en 

kroppslig förändring som påverkar det dagliga livet och som individen i större eller mindre 

utsträckning måste anpassa sin livsstil efter (Nilsen, 2011).  

I den här studien belyses hur stomiopererade personer upplever sin nya livssituation för att 

öka förståelsen/kunskapen vid mötet av den här patientgruppen.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 STOMI – VAD ÄR DET?  

Ordet stomi kommer från det grekiska ordet stoma som betyder ”mun” eller ”öppning” 

(Persson, 2008a). Inom den medicinska terminologin används ordet stomi för en kirurgiskt 

anlagd öppning i kroppen. Ordet stomi talar i sig inte om hur öppningen är anlagd, därför 

placeras alltid ordet på organet eller organen före ordet stomi för att tala om vilken slags 

öppning det handlar om. Ileostomi, till exempel är en öppning där tunntarmens nedre del 

(ileum) mynnar ut genom bukväggen (Nilsen, 2011). En stomi anläggs i samband med en 

operation och är antingen tillfällig eller permanent. Vid en tillfällig stomi, på grund av till 

exempel skada eller sjukdom analt som behöver tid för att läka, kan tarmen så småningom 

kopplas ihop igen genom en ny operation. Vid en permanent stomi kan eller bör den naturliga 

kontinuiteten av mag-tarmkanalen aldrig återställas (Järnhult & Offenbartl, 2013). En 

stomiopererad person har inte någon kontroll över tömningen av avföring, tarmgas eller urin. 

Det här beror på att tarmen inte längre har någon förbindelse med en slutmuskel (sfinkter) 

som kan styras av viljan (Nilsen, 2011). 

 

2.2 HISTORIK  

År 1776 utfördes den första stomioperationen av den franske kirurgen Pillore. Trots att 

patienten dog efter bara 28 dagar så betraktas operationen som en stor framgång i 

tarmkirurgins historia. Operationerna på den här tiden gjordes utan anestesiläkemedel. År 

1809 utförde kirurgen Ephraim McDowell världens första lyckade bukoperation i USA. 

Kvinnan som opererades var 45 år och levde ett gott liv i ytterligare 33 år efter operationen 

(Berndtsson, 2008).   

Eternarkos började användas på 1800-talet och penicillinet upptäcktes år 1928. De här 

upptäckterna i kombination med utvecklingen av anestesimetoder ledde till att stomikirurgin 

blev en accepterad metod på 1950-talet. År 1952 var en milstolpe inom stomikirurgin då 

Brian Brooke utvecklade tekniken att vränga tarmen ut och in innan den suturerades i huden. 

Den tekniken används än idag vid avledning av både urin och avföring (Nilsen, 2011). 
 
2.3 ORSAKER TILL STOMI  

Orsaken till att anlägga en stomi är ofta på grund av bakomliggande sjukdom där personen 

måste genomgå operation (Nilsen, 2011). Här nedan presenteras de fyra vanligaste 

diagnosgrupperna som kan leda till att en stomi anläggs. 

 

Ulcerös kolit 

Ulcerös kolit är en kronisk tarminflammation som drabbar ändtarmen och/eller tjocktarmen. 

Ändtarmen angrips ofta först och därefter vandrar inflammationen uppåt i tjocktarmen. I 

Sverige lever idag cirka 20 000 personer med ulcerös kolit. Sjukdomen drabbar främst yngre 

personer i 15-20års åldern och varje år nyinsjuknar cirka 500 personer. Ulcerös kolit 

karaktäriseras framförallt av frekventa, blodiga och slemmiga diarréer. De frekventa och 
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blodiga diarréerna ger upphov till förluster av vätska, elektrolyter, protein och blod, vilket i 

sin tur leder till trötthet, viktnedgång och anemi hos den drabbade. Inflammationen går i skov, 

personer med den här diagnosen har därmed perioder där sjukdomen försämras som kan vara 

mycket svåra, men även perioder där de kan vara helt symtomfria. De flesta med sjukdomen 

behandlas med inflammations-hämmande läkemedel för att dämpa symtom eller för att 

förebygga nya skov. När de inflammationshämmande läkemedlen inte hjälper och den 

drabbade har flera akuta skov om året kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling. Den 

kirurgiska behandlingen innebär att hela den drabbade tarmen opereras bort (ILCO, 2010a).  

 

Morbus Chron 

 Chrons sjukdom är liksom ulcerös kolit en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Sjukdomen 

kan angripa hela matspjälkningskanalen, från mun till anus men drabbar främst nedre delen av 

tunntarmen. Chrons kan debutera i alla åldrar men påfallande många personer är unga. I 

Sverige lever cirka 20-25 000 personer med Crohns och varje år insjuknar cirka 500 personer. 

Chrons karaktäriseras framförallt av buksmärtor, viktminskning och diarréer. Sjukdomen går 

liksom ulcerös kolit i skov. Behandlingen vid Chrons sjukdom är medicinsk och/eller 

kirurgisk. Den medicinska behandlingen inriktar sig på att dämpa symtom eller för att 

förebygga nya skov med hjälp av inflammationshämmande läkemedel. Hos en person med 

svåra symtom, där de inflammationshämmande läkemedlen inte hjälper kan det bli aktuellt 

med kirurgisk åtgärd.  Den inflammerade tarmbiten tas då bort och ibland blir det aktuellt 

med en stomi (ILCO, 2010b).  

 

Kolorektalcancer  

Tjock- och ändtarmscancer, även känt som kolorektalcancer, är den tredje vanligaste 

cancerdiagnosen i Sverige. Femtusen nya fall av kolorektalcancer upptäcks i Sverige varje år. 

Kolorektalcancer uppträder främst hos personer över 50 års ålder. Orsaken till 

kolorectalcancer är okänd. Forskning visar på att kost, miljö och rökning kan ha betydelse. 

Inflammatoriska tarmsjukdomar så som ulcerös kolit och Crohns sjukdom ökar också risken 

för att utveckla kolorektalcancer. Anledningen är att inflammationen gör att det bildas mycket 

nya celler i tarmen som i sin tur kan öka cancerrisken. Symtomen visar sig genom nedsatt 

aptit, viktnedgång, trötthet, smärta från buken samt allmän sjukdomskänsla relaterad till var 

cancern är placerad. Behandlingen vid kolorektalcancer går ut på att under operation avlägsna 

tumören helt och kontrollera att ingen spridning skett. Ibland kan även en del av tarmen 

behöva opereras bort vilket kan leda till att en stomi anläggs (ILCO, 2010c).  

 

Urinblåsecancer  
Cancer i urinblåsan är vanligast i åldrarna 50-70år men kan förekomma i alla åldrar. I Sverige 

insjuknar cirka 2000 personer varje år och det är vanligare att män drabbas. Orsaken till 

sjukdomen är inte helt klarlagd, men miljö och livsstil har betydelse. Det symtom som oftast 

uppträder först är blod i urinen (hematuri). Andra symtom som kan förekomma är 

urinträngningar, sveda och smärta. Sjukdomsfasen, cancertypen, patientens ålder och 

allmänna hälsa styr behandlingen av urinblåsecancer. Operation, cellgiftsbehandling, strålning 

och immunoterapi är de behandlingsalternativ som finns. Behandlingarna kombineras ofta 

(ILCO, 2010d).    

 

2.4 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE STOMIERNA 

Det finns flera olika typer av stomier som antingen är tillfälliga eller permanenta. Stomierna 

kan anläggas på olika sätt beroende på personens diagnos och tillstånd. De vanligast 

förekommande stomierna är ileostomi, kolostomi och urostomi (Persson, 2008a). 
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Ileostomi  

Vid en permanent ileostomi har läkaren tagit bort hela tjock- och ändtarmen och lagt ut 

tunntarmsmynningen (ileum) genom bukväggen. Stomin placeras vanligtvis på den nedre, 

högra sidan av buken (Nilsen, 2011). 

Vid en ileostomi fungerar näringsupptaget som tidigare men inte salt- och vätskeupptaget. 

Tarminnehållet är rikligt och tunnflytande, risken för läckage är stor och tarmsaften kan 

orsaka hudskador. De vanligaste orsakerna till att en person får en ileostomi är Chrons 

sjukdom och ulcerös kolit. Loop-ileostomi är en variant på ileostomi som används för att 

tillfälligt avlasta tarmen (Persson, 2008a). 

 

Kolostomi 

En stomi på tjocktarmen kallas kolostomi och innebär att det är ändtarmen och den sista delen 

av tjocktarmen som har tagits bort. Tjocktarmsmynningen (sigmoideum) läggs ut genom 

bukväggen och placeras vanligtvis på vänster sida av buken (Persson, 2008a). 

En kolostomi påverkar inte näringsbalansen på samma sätt som en ileostomi gör då den 

kvarvarande delen av tjocktarmen fungerar som vanligt. Vatten och salt sugs upp som tidigare 

vilket leder till att tarminnehållet är fastare (Nilsen, 2011). 

Omkring 60 % av alla stomier som görs i Norden är en kolostomi.  Den vanligaste orsaken till 

att en person får en kolostomi är ändtarmscancer (rectalcancer). Transversostomi eller loop-

stomi är varianter på kolostomier som används för att tillfälligt avlasta tarmen (Persson, 

2008a).    

 

Urostomi 

Vid en urostomi tar läkaren bort en bit av tunntarmen, den ena änden av tunntarmen ansluts 

till urinledarna och den andra änden leds ut genom bukväggen till en stomi. Urostomin 

placeras i regel på bukens högra sida. Hos en person med urinavledning kommer urinen att 

förändras avseende konsistens och lukt då tarmen alltid producerar slem (Nilsen, 2011).  

De vanligaste orsakerna till att en person får en urostomi är urinblåsecancer, neurogena 

blåsrubbningar med inkontinens eller oförmåga att tömma blåsan (Persson, 2008a).  

   

2.5 TEORETISKT BEGREPP - KROPPSUPPFATTNING  

Att få en stomi påverkar många aspekter i livet, däribland kroppsuppfattningen (Persson, 

2008b). Sjukdomar som resulterar i uppläggning av en stomi ger en förändring i 

kroppsuppfattning som kan vara svår för individen att acceptera (Brown & Randle, 2005). 

Kroppsuppfattning är ett begrepp som kan definieras som attityder människor har till sin 

kropp (Burch, 2005). Kroppsuppfattningen utvecklas från födseln och fortsätter genom hela 

livet (Hollinworth et al., 2004). Uppfattningen av kroppsbilden är en viktig del av en persons 

liv. Det handlar om hur personen känner och tänker om sin kropp, hur personen tror att den 

ser ut och hur personen vill framstå. Vår kroppsbild påverkas av kulturella och personliga 

normer men även av andra människors uppfattningar om hur idealkroppen bör se ut och 

fungera (Nilsen, 2011). 

Kroppen är ofta något självklart och givet i våra liv när den fungerar. Den får en central plats 

när vi drabbas av sjukdom. Förlusten av den familjära kroppen gör att den drabbade ser och 

känner sig annorlunda. Konsekvenserna av en sjukdom kan förändra en persons känsla av sin 

kropp och därmed påverka självkänslan (Jeppsson-Grassman & Hydén, 2005). 

Kroppsuppfattning och livskvalitet är två begrepp som står i nära relation till varandra 

(Persson, 2008b). Livskvalitet är ett mångfacetterat och komplicerat begrepp som kan 

definieras på olika sätt (Carlsson & Berndtsson, 2008).   WHO:s (1995) definition på 

livskvalitet lyder: ”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron 

utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till 
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personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av 

individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden 

och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön”. En stomioperation förändrar 

oundvikligen en persons kroppsuppfattning, vilket kan ha en negativ inverkan på 

livskvaliteten (Persson, 2008b).  

Den vårdvetenskapliga människobilden är av grundläggande betydelse för hur det kliniska 

vårdarbetet planeras och genomförs, men också för hur vårdandet visar sig för patienten, den 

lidande människan. Att ha fokus på kroppen som ett teoretiskt begrepp har betydelse för hur 

sjuksköterskan kommer att förstå patientens kropp i relation till hälsa, lidande och vårdande 

(Lindwall, 2012).   

 

2.6 TIDIGARE FORSKNING 

För många personer innebär det att livet förändras när sjukdom inträffar. Den drabbade kan 

uppleva en förlust av autonomi men även en känsla av att vara annorlunda. Kroppen är för 

många personer viktig för upplevelsen av den egna tillvaron (Öhman, Söderberg, & Lundman, 

2003). 

Upplevelsen av att leva med en stomi är för många en skrämmande upplevelse. Att inte kunna 

leva ett normalt liv, att bli frånstött utav sin partner, att inte kunna fortsätta med 

fritidsintressen och att inte kunna fortsätta arbeta är vanliga tankar som oroar många efter en 

stomioperation (Black, 2004).  

Tidigare studier (Persson & Hellström, 2002; Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Persson, 

Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005) visade på att det var vanligt förekommande 

hos personer med stomi att de upplevde en form av förlust, förlust av en kroppsdel men även 

en förlust av en kroppsfunktion. De påvisade också att personer med stomi kände en rädsla 

och osäkerhet för att stomin skulle lukta, synas, höras eller läcka. Sämre självkänsla, 

osäkerhet och att inte längre känna sig attraktiv beskrevs som hinder i en intim relation. Att 

leva med en ständig osäkerhet och ett avståndstagande från den egna kroppen innebar för 

många att det sociala livet påverkades negativt.  

Att anpassa sig till livet med en stomi beskrivs av Persson (2008b) som en ständigt pågående 

process där målet är att upprätthålla eller bevara känslan av värdighet och att hantera känslor 

av skam på ett konstruktivt sätt.  

 

3. PROBLEMFORMULERING  

Syftet med att anlägga en stomi är ofta att förbättra livet hos personer med till exempel svåra 

tarmsjukdomar. Att bli stomiopererad innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten, 

både fysiskt och psykiskt då kroppens naturliga funktion förändras (Burch, 2005). Som 

patient överlämnar sig en person i vårdarens händer och behöver hjälp med att förstå vad som 

händer, i och med, kroppen (Persson, 2008b).   

En studie gjord av Santos & Sawaia (2001) har visat att stomiopererade personers upplevelser 

inte alltid uppmärksammas och att det finns brister i deras omvårdnad. 

För att kunna ge stomiopererade patienter en god omvårdnad, inge trygghet och på bästa sätt 

skapa en känsla av välbefinnande behövs mer kunskap om hur det är att leva med stomi.     

  

4. SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur stomiopererade personer upplever sin nya 

livssituation. 
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5. METOD 

5.1 DESIGN 

Studien är utförd som en litteraturstudie med deskriptiv design. 

Syftet med en litteraturstudie är enligt Kristensson (2014) att göra en sammanställning av 

tidigare studier som har genomförts inom valt område.  

Litteraturstudien är utförd enligt modell av Forsberg & Wengström (2008) och baseras på 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar då det kan ge en större trovärdighet och en bättre 

förståelse för det som undersöks.  

 

5.2 SÖKSTRATEGI 

En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar skedde i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsychINFO. CINAHL och PubMed inriktar sig på omvårdnad, medicin och vård medan 

PsychINFO utöver omvårdnad även inriktar sig på psykologi. De artiklar som inte var 

tillgängliga i fulltext beställdes via Örebro universitetsbibliotek.  

De aktuella begränsningar, limits, som gjordes i sökningen var: endast vetenskapligt 

granskade (peer-reviewed) artiklar, endast engelskspråkiga artiklar och publicerade mellan år 

2004-2014, för att fånga aktuell forskning. 

De sökord som användes var; ostomy, quality of life, life experiences, body image och 

emotions. Utöver de sökorden föreslog databaserna ämnesord enligt följande: 

- CINAHL (Cinahl Headings): enterostomy, colostomy, ileostomy 

- PubMed (MeSH terms): colostomy 

- PsychINFO (Theasaurus): colostomy 

De sökord som inte fanns tillgängliga som ämnesord söktes i fritext, se sökmatris (bilaga 1).   

I samtliga databaser användes de booleska operatorerna OR och AND för att kombinera 

sökorden, se sökmatris (bilaga 1) (Polit & Beck, 2010).  

En provsökning gjordes där quality of life, life experiences, body image och emotions 

kombinerades med OR, då det gav för få träffar valdes de här orden till att kombineras med 

stomityperna var och en för sig. 

   

5.3 URVAL 

Litteratursökningen avgränsades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier för att 

mängden artiklar skulle bli hanterbara samt relevanta inom det specifika problemområdet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevanni, 2006). 

Artiklar som inkluderades var de som beskrev individens egen upplevelse samt de som 

berörde stomityperna kolostomi, ileostomi och urostomi. Artiklar som exkluderades var 

reviewartiklar, ej fullständiga artiklar (följer ej IMRAD), pilotstudier, studier med deltagare 

under 13 år samt studier om stomiförband och tillbehör.                                 

När den systematiska sökningen var klar gjordes tre urval. I urval 1 lästes samtliga artiklars 

titlar igenom av båda författarna. De titlar som inte svarade mot syftet valdes bort. I urval 2 

lästes de valda artiklarnas abstracts enskilt av båda författarna för att sedan väljas gemensamt. 

I urval 3 lästes artiklarna i sin helhet enskilt av båda författarna (Forsberg & Wengström, 

2008). 

De artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte valdes ut att ingå i studien vilket blev totalt 

13 artiklar. De här artiklarna presenteras översiktligt i en artikelmatris (bilaga 2). De olika 

urvalsstegen återfinns i sökmatrisen (bilaga 1).  

Ett antal artiklar återfanns i mer än en databas och redovisas då bara en gång för att inte få 

med dubbletter (Willman, Stoltz & Bahtsevanni, 2006). 
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5.4 VÄRDERING 
Artiklarnas kvalitet avgör värdet av en systematisk litteraturstudie. Utifrån artiklarnas styrkor 

och svagheter kvalitetsbedömdes de 13 utvalda artiklarna vilka avgjorde studiens 

trovärdighet. Artiklarna sammanfattades och värderades utifrån deras relevans för studiens 

syfte. Utifrån Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier kontrollerades kvalitetskriterierna i respektive artikel. De faktorer som 

kontrollerades i respektive artikel var: syftet med studien, beskrivning av 

undersökningsgrupp, metod för datainsamling och analys. Det kontrollerades också att 

artiklarna var granskade av etisk kommitté eller följde ett etiskt resonemang. Av de 13 artiklar 

som studerades var det ingen som exkluderades.  

  

5.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA 

En innehållsanalys kännetecknas enligt Forsberg & Wengström (2008) av att forskaren på ett 

systematiskt och stegvist sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och 

teman, där målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Vid en innehållsanalys kan 

det manifesta innehållet analyseras, vad texten säger, eller det latenta innehållet, där 

författaren tolkar den underliggande betydelsen av texten. Bearbetningsmetoden som har 

använts i den här studien är en kvalitativ innehållsanalys med avseende på det manifesta 

innehållet. Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna. Likheter och skillnader 

identifierades för att tillsammans delas upp i kategorier som sedan utvecklades till 

subkategorier för att finna svar på syftet med studien (Forsberg & Wengström, 2008). 

Resultatet består av totalt tre kategorier och sju subkategorier.  

5.6 ETISKA ASPEKTER  

Forskningsetik är de etiska överväganden som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012). 

Etiken inom forskningen hör också samman med trovärdigheten när det gäller 

upphovsmannen. Citat och referenser måste anges korrekt och författaren får inte göra sig till 

ägare av annan text. Texten är inte förvanskad och författarna har redovisat fullständigt 

resultat av funnen data, även om författarna inte håller med (Olsson & Sörensen, 2007).   

I det här arbetet har hänsyn tagits till ovan nämnda etiska aspekter. 

De artiklar som valts ut till att ingå i studien är vetenskapligt granskade (peer-reviewd) vilket 

ska säkerställa att de är etiskt granskade av oberoende forskare. Att artiklarna följer etiska 

forskningsprinciper kontrolleras genom att artikeln redovisar att den har tillstånd från etisk 

kommitté, eller påvisar att de har gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

6. RESULTAT  

Resultatredovisningen sker utifrån uppsatsens syfte och frågeställning och bygger på tretton 

artiklar. Tre kategorier presenteras under resultatet följt av sju subkategorier, även citat från 

artiklarna anges under tillhörande kategori/subkategori. Följande kategorier tas upp under 

resultatet: Psykologisk inverkan, fysisk inverkan och social inverkan.  

 

6.1 PSYKOLOGISK INVERKAN 

6.1.1 Upplevelsen av en förändrad kroppsbild  
Att få en stomi förändrar kroppens normala funktion och flertalet deltagare i flera studier tog 

upp upplevelsen av en förändrad självbild. Att känna sig oattraktiv, äcklig, annorlunda, 

ovärdig och en känsla av att inte längre vara sig själv var upplevelser som nämndes (Sinclair, 

2009; Manderson, 2005; Honkala & Berterö, 2009; Dázio, Sonobre & Zago, 2009; Neuman, 

Park, Fuzesi & Temple, 2012; Nicholas, Swan, Gertsle, Allan & Griffiths, 2008).  
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I studien av Mahjoubi et al., (2012) fann de att några signifikanta skillnader visade sig mellan 

män och kvinnor. Bland annat så hade männen en bättre kroppsbild än kvinnorna. 

I studien gjord av Honkala & Berterö (2009) rapporterade deltagarna att närvaron av stomin 

försämrade deras självidentitet. Det här bekräftades även i studien gjord av Manderson (2005) 

där deltagarna uppgav att stomin satte den individuella identiteten och den mänskliga 

värdigheten i fara. 

Negativa reaktioner och en känslomässig ångest var vanligt förekommande hos individer med 

stomi som ansåg sig vara kroppsligt förändrade. Att se stomin för första gången var för många 

förenat med en stor chock. De här individerna tyckte att stomin såg hemsk ut, de kände sig 

som skadat gods och ett missfoster. Individer med stomi hade svårt för att acceptera stomin 

som permanent och uttryckte lidande, ilska och hat över att ha förlorat kontrollen över en 

kroppsfunktion. Vissa deltagare beskrev hur de objektifierade sina stomier, de erkände inte 

stomin som en del av sin kropp. Att anpassa sig till den nya livssituationen och en förändrad 

kroppsbild ansågs vara svårt (Sinclair, 2009; Manderson, 2005; Nicholas et al., 2008).  

Rädsla för att avslöja stomin för omgivningen gjorde att deltagarna i flertalet studier 

förändrade sin klädstil (Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009; Kjaergaard-Danielsen et al., 

2013; Manderson, 2005; Krouse et al., 2007; Neuman et al., 2012, Anaraki et al., 2012). 

Kvinnorna i studien av Honkala & Berterö (2009) beskrev att de inte kunde klä sig som förut, 

snyggt och moderiktigt. De kunde inte längre bära tajt åtsittande kläder eftersom stomin stack 

ut som ett paket. De tvingades till att bära breda och säckiga kläder för att inte avslöja stomin. 

I studien av Kjaergaard- Danielsen et al., (2013) beskrev en av deltagarna hur hen dolde 

stomin för att slippa förklara för omgivningen vad en stomi är: ”Innan operationen så visste 

jag inte själv vad en stomi var, så om jag börjar berätta för någon om stomin nu, då måste 

jag förklara allt” Stomin uppfattades som tabu av samtliga deltagare i studien.   

Studien gjord av Nicholas et al., (2008) visade att deltagarna med tiden hade lättare att ta till 

sig sin nya kropp när chocken lagt sig. Det bekräftades även i studierna gjorda av (Honkala & 

Berterö, 2009; Dázio et al., 2009).  

I studien gjord av Honkala & Berterö (2009) där endast kvinnor deltog framkom det att 

kvinnorna inte ansåg sig vara lika kvinnliga med en stomi. Kvinnorna upplevde ett lägre värde 

som kvinna eftersom de i jämförelse med andra ”hälsosamma” kvinnor märkte att de såg 

annorlunda ut. Som en kulturell aspekt så visste kvinnorna att kroppsligt avfall borde döljas. 

Kvinnorna kände att de måste vara rena och attraktiva, men stomin gjorde dem otrygga och 

obekväma. Det här var något som påverkade kvinnorna. De kände ett lägre värde som 

kvinnor, som mödrar och även som attraktiva partners/fruar. Fysiskt så ser de inte ut som 

”normala” kvinnor, psykiskt så får stomin dem att känna sig sjuka och de kan inte göra allt 

som de vill. Det här gav en lägre självkänsla, vissa kvinnor som lever med en stomi hade en 

ständig känsla av oro och otrygghet (Honkala & Berterö, 2009). I studien gjord av Dázio et 

al., (2009) framkom det att bilden av maskulinitet hos männen förändrades relaterat till den 

förändrade kroppsbilden.  

Deltagarna beskrev en inre personlig kamp om att avslöja stomin för andra. De upplevde 

skam och förlägenhet när det kom till stomin. I varierande grader, tvekade de inför att berätta 

om sin stomi. Sårbarheten och förlägenheten blev förhöjd på grund av stomin och dess 

samband med avföring och toalettbesök. Rädsla fanns för att inte bli accepterad och det kunde 

innebära en förtärande oro. En deltagare beskrev processen om att bli bekväm med att berätta 

om stomin för andra: "Jag tror att innan du berättar för någon om stomin, måste du vara 

bekväm med den själv” (Nicholas et al., 2008). 

Tillstånd av ångest och depression var något som återfanns hos flertalet deltagare i flera 

studier (Nicholas et al., 2008; Grant et al., 2011; Cotrim & Pereira, 2008; Anaraki et al., 2012; 

Sinclair, 2009; Dázio et al., 2009; Manderson, 2005; Richbourg et al., 2007). I studien av 

Richbourg et al., (2007) upplevde 53 % av deltagarna depression eller ångest. Även i studien 
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av Anaraki et al., (2012) hade omkring 63 % av deltagarna känslor av depression med tanke 

på de psykologiska konsekvenserna efter stomikirurgi. Richbourg et al., (2007) beskrev att 50 

% av de manliga deltagarna hade problem med ångest eller depression och 55 % av 

kvinnorna.  

Cotrim och Pereira (2008) samt Manderson (2005) beskrev i sina studier att stomin ledde till 

ett missnöje med självbilden och kroppen som helhet. De beskrev perioder av depression hos 

deltagarna och att personer med stomi hade en sämre livskvalitet än personer utan stomi.  

De ovan nämnda negativa upplevelserna övergick för många till mer positiva upplevelser med 

tiden. Med tiden så visade många personer tacksamhet gentemot stomin och upplevde att 

stomioperationen hade gett dem ett bättre liv. Det här tyder på en successivt förbättrad 

livskvalitet (Dázio et al., 2009; Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Nicholas et al., 

2008). 

  

6.1.2 Upplevelsen av sexualitet och intimitet  

I flera olika studier framkom det att sexualitet och intimitet var en av de faktorerna som 

påverkade individen med stomi (Honkala & Berterö, 2009; Dázio et al., 2009; Sinclair, 2009; 

Krouse et al., 2007; Mahjoubi et al., 2012; Grant et al., 2011; Cotrim & Pereira, 2008; 

Neuman et al., 2012; Manderson, 2005; Anaraki et al., 2012). 

Sexuell funktion och sexuell njutning var påverkat hos både män och kvinnor där männen 

upplevde en bättre sexuell funktion än kvinnorna (Mahjoubi et al., 2012). I studien gjord av 

Grant et al., (2011) identifierade båda könen utmaningar med sexualitet och intimitet. Flertalet 

män beskrev att de kände sig oroliga över sexuell aktivitet, de kände sig svagare, mindre 

manliga och vissa saknade helt lust medan andra hade lust men ingen erektion (Dázio et al., 

2009). Att den sexuella lusten inte längre fanns kvar beskrevs även i andra studier ihop med 

känslan av känna sig äcklig, smutsig och oattraktiv (Manderson, 2005; Neuman et al., 2012). 

Många var även osäkra då de trodde att stomipåsen utgjorde ett fysiskt hinder (Manderson, 

2005). En deltagare i studien av Manderson (2005) beskrev; ”Jag tänker på sex och vet inte 

hur jag ska gå vidare, jag trodde att tiden skulle göra det lättare, jag är rädd för att bli 

avvisad” 

Vidare beskrev Manderson (2005) att sex handlar om att kunna släppa på kontrollen men 

personer med stomi kan uppleva det svårt om de inte är tillitsfulla till sin kropp. Känslan av 

att vara spontan, släppa loss och bli fri från kroppsligt medvetande under sex försvårades av 

stomin. Stomipåsen beskrevs som en inkräktare på intima relationer och rädslan fanns för att 

stomipåsen skulle ge ifrån sig konstiga och pinsamma ljud, läcka eller lossna i intima 

situationer. En deltagare i studien beskrev: ”Om du är vaksam under samlaget så påverkar 

det den sexuella reaktionen, du ligger i sängen och hälften av dig går på autopilot medan den 

andra halvan ligger och tänker; är påsen hel? Läcker det? Skvalpar det? Luktar det? 

Även i studien av Honkala & Berterö (2009) framkom det att inget utrymme för spontanitet 

fanns. Mycket noggrann planering krävdes för personer med stomi med avseende på intima 

relationer och intima situationer. 

De deltagare som var gifta verkade ha stabila och kärleksfulla äktenskap trots stomin 

(Manderson, 2005; Sinclair, 2009). Vissa deltagare beskrev att deras partner intog rollen som 

både vårdare och kärlekspartner vilket ofta skedde på bekostnad av den sexuella relationen 

(Manderson, 2005). De deltagare som var singlar undvek att dejta och risken för att bilda 

relationer. En deltagare tillät sig själv att dejta först efter flera år medan två andra deltagare 

fortsatte att undvika dejting (Sinclair, 2009). En annan deltagare undvek nästan helt sociala 

relationer, gick sällan ut och hade inga intima relationer på tio år (Manderson, 2005). Att vara 

djupt generad över stomin gjorde att flertalet deltagare undvek att visa sig nakna, oavsett om 

de var i en relation eller inte (Manderson, 2005, Sinclair, 2009, Honkala & Berterö, 2009).   

Avsky är en reaktion som provoceras av avföring, urin, tillhörande lukter och ljud som 
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återföljs av kulturellt konstruerade föreställningar om risk för kontaminering och orenhet. 

Upplevelsen av att något är äckligt skapas av ägaren av kroppen, det är en vanlig reaktion hos 

de som kommer i kontakt med det som kroppens producerar. I en sexuell relation måste både 

personen med stomi och dennes partner hitta ett sätt att avsätta reaktioner av avsky för 

avföring, gaser, ljud och lukt (Manderson, 2005).  

I studien av Neuman et al., (2012) varierade stomins påverkan på sexualiteten. Trots att vissa 

rapporterade att de inte upplevde några begränsningar, så upplevde andra att deras sexuella 

aktivitet hade minskat, antingen på grund av egna eller partnerns preferenser. Stomin 

påverkade deltagarnas sexualitet och kroppsuppfattning men utgjorde också en fysisk 

utmaning; som en deltagare beskrev: ”Du känner dig inte sexig och attraktiv, du känner dig 

inte ren, intimitet är svårt då”.  I en annan studie rapporterade majoriteten av deltagarna (81 

%) att de varit sexuellt aktiva före stomioperationen, medan endast 33 % kunde återuppta 

sexuell aktivitet efter operationen. Enligt Anaraki et al., (2012) kan det här bero på otillräcklig 

utbildning om sexualitet efter en stomioperation och därför är det viktigt att de som ska 

genomgå en stomioperation får rådgivning och utbildning om sexuell hälsa både före och efter 

operation.  

 

 

6.1.3 Upplevelsen av acceptans och anpassning  

Att personen känner en vilja till att fortsätta leva är en förutsättning för att kunna anpassa sig 

till en stomi (Sinclair, 2009). Med tiden lärde sig många personer att acceptera stomin (Dázio 

et al., 2009; Manderson 2005; Honkala & Berterö, 2009; Nicholas et al., 2008). 

Att acceptera stomin handlade om att leva ett så normalt liv som möjligt, att inte låta stomin 

bli en sjukdom eller ett handikapp. Som en deltagare beskrev: ”I det här nuet fattade jag ett 

beslut, jag ville inte leva som en sjuk person längre, jag ville leva som en frisk, min 

inställning är det som har hjälpt mig att ta mig igenom de svårigheter som har inträffat under 

åren” (Honkala & Berterö, 2009). Att acceptera stomin var för många deltagare när de hade 

nått till den punkt då de var tacksamma för att stomin hade eliminerat de hot om sjukdom och 

död som fanns innan operationen (Dázio et al., 2009; Honkala & Berterö, 2009).  

Deltagarna beskrev att det inledningsvis var mycket svårt att acceptera stomin som 

permanent, ett ögonblick som speglades av ångest. Att anpassa sig till det förändrade 

kroppsutseendet var det som beskrevs som svårast. Med tiden blev det lättare att acceptera 

och anpassa sig till stomin och återkomsten till vardagen med familj och arbete blev en del i 

processen för att kunna acceptera stomin (Dázio et al., 2009; Manderson, 2005, Honkala & 

Berterö, 2009).  

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

(Richbourg et al., 2007). I en annan studie beskrev deltagarna att processen mot att acceptera 

och anpassa sig till stomin var väsentligen svår. Acceptans och stöd från omgivningen var ett 

viktigt steg i processen. En deltagare beskrev: ”Acceptans och stöd från omgivningen är 

viktigt för att du själv ska kunna godkänna/acceptera din stomi” (Nicholas et al., 2008).  

En viktig strategi för att anpassa sig till den nya livssituationen är planering av vardagen. 

(Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005, Dázio et al., 2009). Att exempelvis åka på 

semester eller att bo hos vänner i några dagar krävde planering. Det fanns ett behov av att 

räkna ut hur mycket material som skulle behövas, vart tillgång fanns till mer material om det 

tog slut och hur lukt kunde hanteras. Den här noggranna planeringen ledde till att deltagarnas 

liv speglades av rutiner vilket påverkade personliga relationer (Honkala & Berterö, 2009). 
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6.2 FYSISK INVERKAN 

6.2.1 Upplevelsen av fysisk aktivitet/fritidsaktiviteter 

Att begränsa olika dagliga aktiviteter samt fritidsaktiviteter på grund av stomin var något som 

nämndes i flertalet studier. Möjligheten till att vara spontan minskade eftersom ett liv med 

stomi krävde mer planering än tidigare (Kjaergaard-Danielsen et al., 2013; Neuman et al., 

2012; Honkala & Berterö, 2009; Cotrim & Pereira, 2008; Richbourg et al., 2007; Grant et al., 

2011; Mahjoubi et al., 2012; Nicholas et al., 2008; Sinclair, 2009).  

Richbourg et al., (2007) visade i sin studie på att 54 % av deltagarna gav upp de aktiviteter 

som de brukat tycka om att göra på grund av sin stomi. Vidare beskrev Honkala & Berterö 

(2009) i sin studie att deltagarna hade utfört fysiska aktiviteter 1-2 gånger i veckan innan 

sjukdom och operation, men att de nu inte klarade av att utföra samma aktiviteter och rörelser 

som innan. Deltagarna beskrev även att det var svårt att besöka teatern eller biografen eller 

bara ha en dag med shopping. Det var svårt att hitta en offentlig bekvämlighet, framförallt om 

de upplevde att de luktade illa. De deltog heller inte i sociala aktiviteter med barnen och 

kände att familjen alltid måste anpassa sig till dem.  

Utomhusaktiviteter och simning var de aktiviteter som deltagarna tog upp som extra svåra 

med en stomi. Vid de aktiviteterna var deltagarna rädda och oroliga för läckage samt att 

stomipåsen skulle lossna och skapa dålig lukt. De kände sig obekväma på allmänna platser 

som till exempel simhallar då de upplevde att människor stirrade på dem och deras stomi 

(Neuman et al., 2012; Honkala & Berterö, 2009). En deltagare i studien av Honkala & Berterö 

(2009) beskrev: ”Jag klarar inte längre av att gå till simhallen, jag är rädd för att människor 

ska stirra på mig, jag är rädd för att stomipåsen ska läcka och orsaka dålig lukt”.  

Inverkan på fritidsaktiviteter var ett vanligt livskvalitetssänkande problem hos personer med 

stomi. Många upplevde att en minskad möjlighet till att resa (39 %) var ett problem som 

sänkte den fysiska livskvaliteten (Krouse et al., 2007). Grant et al., (2011) tog i sin studie 

också upp svårigheten med att resa där en kvinna berättade att hon hellre bodde på hotell 

snarare än hos en vän eller släkting när hon var på besök. En annan kvinna berättade att hon 

ansåg att det var svårt att resa i grupp, speciellt att ha en främling som rumskamrat. 

Neuman et al., (2012) beskrev i sin studie att deltagarnas bekvämlighet med en särskild fysisk 

aktivitet berodde på vilken miljö de befann sig i och vilken typ av toalett som fanns på 

platsen. Att hela tiden hantera miljön genom att identifiera vart närmsta toalett låg beskrevs 

även i studien av (Manderson, 2005).   

I studien av Mahjoubi et al., (2012) var 54 deltagare fysiskt aktiva innan operationen medan 

endast 10 deltagare fortsatte att vara aktiva även efter operationen. Sinclair (2009) och Grant 

et al., (2011) beskrev av det fanns också de som återupptog fysiska aktiviteter som de 

uppskattat innan sin operation, det först efter en tids anpassning till stomin. De lärde sig att 

rätt timing, rätt klädval och att vara mer diskret med sin stomi kunde underlätta utförandet av 

aktiviteter som de uppskattade. De aktiviteter som främst nämndes var simning, vandring, 

bowling och trädgårdsarbete. 

Att ha en stomi var i sig en faktor som minskade livskvaliteten vad gäller den fysiska 

aktiviteten. En högre ålder och en depression efter operationen sågs också som starka faktorer 

till en lägre fysisk livskvalitet hos deltagarna (Cotrim & Pereira, 2008).  

 

6.3 SOCIAL INVERKAN  

6.3.1 Upplevelsen av stomins inverkan på närstående  

Stomins inverkan på familj och vänner diskuterades av flera deltagare i flertalet studier (Grant 

et al., 2011; Nicholas et al., 2008; Manderson, 2005; Honkala & Berterö, 2009).  

De flesta, men inte alla, ansåg att familj och vänner var mycket stödjande och förstående för 

deras liv med stomi (Manderson, 2005). För de som var gifta eller i ett förhållande sågs ofta 

makar och partners som det största stödet, och för de utan partner sågs vänner ofta som ett 
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stort stöd (Grant et al., 2011). Cotrim & Pereira (2008) visade på att när den äktenskapliga 

tillfredställelsen är hög så har personer med stomi en högre livskvalitet. 

Vissa av deltagarna berättade att de själva valt att ta avstånd från nära och kära när de fått veta 

att de skulle få en stomi. En deltagare berättade att hon sa till sin partner: ”Gå, gå och skaffa 

dig ett bättre liv” och tvingade därmed ut honom ur hennes liv. Några berättade att de drog sig 

tillbaka från det sociala livet helt och gick sällan ut efter operationen (Manderson, 2005). En 

deltagare fortsatte att tacka nej till middagsinbjudningar med vänner och kollegor i upp till 18 

månader postoperativt (Sinclair, 2009). 

Deltagarna beskrev en upplevd trötthet på grund av stomin som påverkade relationen till 

familj och vänner. Känslor kring att vara en dålig förälder på grund av brist på energi till att 

delta i aktiviteter med barnen beskrevs. Flertalet upplevde det som jobbigt att familj och 

vänner påverkades av deras stomi, de upplevde att vardagen anpassades efter dem. Det 

framkallade känslor av att vara otillräcklig som vän, förälder och partner (Honkala & Berterö, 

2009; Manderson, 2005).  

För de yngre deltagarna hade familjen och föräldrarna en central roll i deras liv. De ansåg att 

deras självständighet och deras kontroll över sitt eget liv hade minskat efter operationen då 

föräldrarna intog en överbeskyddande roll. Många av ungdomarna berättade att de 

uppskattade föräldrarnas stöd, men sa också att föräldrarna hade väldigt svårt för att låta dem 

vara självständiga. Föräldrarna visade ofta på ett överdrivet engagemang i deras liv och 

dagliga aktiviteter. En deltagare beskrev; ”Efter att jag blev sjuk var det väldigt frustrerande, 

min familj behandlade mig som en porslinsdocka, ät inte det, gör inte det, var försiktig” Den 

här oron och form av överbeskyddande försvann ofta med tiden när föräldrarna såg att deras 

barn klarade av att hantera sitt nya liv (Nicholas et al., 2008). Några utav de yngre deltagarna 

berättade att de kände sig mer bekväma med att få hjälp av en anhörig än en okänd person när 

de behövde hjälp med stomivården (Sinclair, 2009). En deltagare berättade att hen kände sig 

som en belastning för familjen, att hen upplevde att familjen var missnöjd med den nya 

situationen efter operationen. Deltagarna berättade även om hur deras situation på ett negativt 

sätt påverkat deras syskon. Deltagarna upplevde att föräldrarna la all sin tid och energi på dem 

så syskonen vart lidande (Nicholas et al., 2008).  Vidare beskrev en deltagare i studien av 

Nicholas et al., (2008) att stomin gör dig till en bättre människa. Hen beskrev: ”Stomin ger 

dig viljan till att bli behandlad med respekt vilket ger dig förståelsen för att även behandla 

andra med respekt”.   

Att berätta om stomin för människor i sin närhet var ofta svårt. Men efter att ha berättat 

uttryckte många deltagare en lättnad. Vissa deltagare använde avslöjandet av stomin som 

metod för att bedöma vänskapen till en person. De ansåg att personens reaktion på stomin inte 

var en återspegling av den drabbades ”problem” utan snarare en indikation på den andra 

personens egenskap som vän. En vänskap kunde därmed bli starkare eller svagare beroende 

på hur personen reagerade på det de berättade (Nicholas et al., 2008).  

Det fanns de som berättade om att vissa vänner inte kunde hantera situationen med påsen på 

magen, att påsen var något smutsigt. Deltagarna ansåg att de här personer var trångsynta och 

tyckte bara att det var sorgligt, samtidigt som de upplystes om vilka som var deras riktiga 

vänner (Manderson, 2005). Vidare beskrev Manderson (2005) att vissa kände sig bekväma 

med att prata om stomin med familj och vänner, de upplevde det speciellt lättare att prata med 

barn då de inte upplevde dem lika dömande som de vuxna.  

Efter utskrivning från sjukhuset träffade vissa deltagare på situationer där människor 

reagerade negativt på deras stomier. De uppgav att de lärde sig att bedöma folk för att besluta 

om de ville ha dem i deras liv. Men trots att vissa råkat ut för negativa reaktioner rapporterade 

de flesta att deras relationer i det stora hela var opåverkade av stomin (Sinclair, 2009).   
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6.3.2 Upplevelsen av stomins inverkan på arbete 

Det var många deltagare som ansåg att det var omöjligt att behålla en fast anställning. De 

ansåg att stomin var ett hinder för att uppfylla ordinarie arbetstider och att det blev en hel del 

sjukfrånvaro. Dessutom påtalade de att stomipåsen kunde börja läcka och ibland lossna på väg 

till arbetet eller på arbetet. Det resulterade i att de var tvungna att åka hem, byta stomipåse 

och kläder samt ta en dusch. Det fungerade oftast inte med de jobb de hade innan operationen. 

Rädslan för läckage och lukt hindrade även vissa deltagare från att resa med buss och andra 

allmänna färdmedel vid längre resor, vilket försvårade det för dem att ta sig till och från 

arbetet (Honkala & Bertrö, 2009; Sinclair, 2009). Flertalet deltagare var oroliga för att bli 

tvingade till att förklara varför de var tvungna att plötsligt lämna arbetet. Många blev positivt 

överraskade över att deras chefer krävde minimalt med förklaring och att de verkade ha 

förståelse för situationen (Sincalir, 2009).  

Att inte kunna sköta sitt arbete på grund av sjukdom och komplikationer efter en 

stomioperation ledde för många till ekonomiska svårigheter och en känsla av osjälvständighet 

(Grant et al., 2011). Speciellt män upplevde sig som en börda för familjen, de såg sig som den 

som skulle försörja familjen och klarade nu inte längre av det (Dázio et al., 2009). I en av 

studierna var så många som 48 % av deltagarna tvungna att byta arbete (Anaraki, 2012). Att 

inte kunna ha en fast anställning var sammankopplat med en sämre livskvalitet (Grant et al., 

2011).  

 

6.3.3 Upplevelsen av stöd och information    

Tidpunkten för undervisning och deltagarnas kapacitet att ta emot ny kunskap sågs som 

avgörande för en framgångsrik stomihantering. Deltagarna uppgav att utbildningen som gavs 

på sjukhuset inte helt mötte deras behov när de återvände hem och kom tillbaka till samhället. 

Respondenterna efterfrågade metoder där individen kan visualisera/hantera framtida 

situationer, till exempel att återvända till arbetet. Deltagarna föreslog också att processen för 

stomikonstruktion och det kirurgiska resultatet skulle presenteras närmare verkligheten 

(Kjaergaard-Danielsen et al., 2013).  

Sinclair (2009) beskrev att deltagarna i flertalet fall var besvikna över bristen på skriftlig 

information som fanns tillgänglig pre- och postoperativt. De uppgav att bristen på information 

resulterade i att deras kapacitet till att anpassa sig till sitt nya liv med en stomi minskade. 

Även om den muntliga informationen ansågs vara tillräcklig efterfrågade deltagarna mer 

skriftlig information. Det resulterade i att deltagarna ofta sökte hjälp och information utanför 

sjukvården. Vissa ringde stomitillverkarna, vissa sökte information på internet och andra gick 

med i webbaserade chattforum. En deltagare nämnde: ”Jag lärde mig några av mina bästa 

tips av en 8årig tjej från Arizona”. En deltagares familj besökte ofta offentliga bibliotek för 

att söka information. En besvikelse över bristen på utbildning som erbjöds av sjuksköterskor 

uttrycktes hos alla deltagare. En deltagare nämnde: ”En del av sjuksköterskorna visste 

uppenbarligen mycket om stomier men de sa att de inte hade tid, alternativt att det inte ingick 

i deras arbete att ge utbildning”. Vissa sjuksköterskor verkade inte bry sig, blev arga när 

deltagare bad om hjälp och uppfattades som olämpliga i vården (Sinclair, 2009). 

Vidare beskrev Sinclair (2009) att alla kom ihåg sjuksköterskornas attityder under den 

postoperativa återhämtningen på sjukhuset, vissa mindes sjuksköterskornas attityder som 

positiva och andra mindes de som negativa. En deltagare mindes en sjuksköterska som 

skämtade om hens ileostomi. Deltagaren såg ingen humor i de erfarenheter som leder till en 

akut operation av en permanent ileostomi. Vidare blev deltagaren förbryllad när 

sjuksköterskorna berättade om aktiviteter som inte längre skulle kunna utföras med en stomi. 

Det då deltagaren trodde att hen skulle kunna återuppta tidigare aktiviteter. En deltagare 

mindes särskilt den traumatiska omvårdnaden: ”De första gångerna jag bytte stomipåsen var 

det äckligt, ileostomin var hemsk för mig. Det var uppenbart för mig att några av 
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sjuksköterskorna var äcklade av den också, vilket gjorde anpassningen ännu svårare, när de 

också påverkades av den började jag fundera på hur människor utanför sjukhuset skulle 

komma att reagera. Om en professionell sjuksköterska reagerade så negativt antog jag att det 

måste vara riktigt dåligt. Några av sjuksköterskorna såg inte hur traumatisk ileostomin var 

för mig. Vissa sjuksköterskor hanterade det bättre än andra som om stomin inte var något 

problem och försökte göra det mer bekvämt för mig”. De här mötena lämnade deltagaren 

funderande över hur hen skulle leva ett liv med en ileostomi. Deltagaren mindes att hen var 

livrädd för att lämna tryggheten av hemmiljön under lång tid. Deltagaren funderade över om 

sjuksköterskor blir självbelåtna över tid och glömmer att: ”Det är första gången och det är en 

traumatisk händelse som är känslomässigt jobbig.” (Sinclair, 2009).  

Flertalet deltagare sökte stöd och information i stödgrupper för personer med stomi (Anaraki 

et al., 2012; Krouse et al., 2007). Något som var återkommande var att deltagarna upplevde 

att de var tvungna att i stor grad utbilda sig själva och lära sig om olika produkter. De nämnde 

att det som är rätt för en person kanske inte är rätt för någon annan, och att sjukhuset endast 

erbjuder standardprodukter som inte är individanpassade. Det var därför viktigt att prova nya 

tillbehör och nytt material för att se vad som passade bäst just för dig (Nicholas et al., 2008).   

En deltagare nämnde: ”Jag anser att de tonåringar som opereras idag ska prata med någon 

som redan har genomgått samma operation. Människor kommer inte alltid att förstå, försök 

att prata med någon som vet vad du går igenom”. Den här deltagaren upptäckte att det var 

lättare att öppna upp sig för personer på internet. Du kunde ställa pinsamma frågor som du 

inte vågat fråga tidigare. De kan inte se dig, de vet inte vem du är. Att anpassa sig till livet 

med en stomi gav ungdomar möjligheten att utveckla färdigheter som uppfattades främja 

personlig utveckling. De utbildade sig om stomier genom att tala med sjukvårdspersonal, läsa 

böcker, broschyrer eller använda internet. Med hjälp av de olika resurserna och stöd, så 

beskrev deltagarna en växande övertygelse om att stomin var hanterbar och att de kunde leva 

livet fullt ut (Nicholas et al., 2008).  Återkommande även i studien av Sinclair (2009) var att 

deltagarna tipsade om att ansluta sig med andra i liknande situationer och prata med någon 

som genomgått samma operation, då det förbättrade deltagarnas anpassning. De här mötena 

värderades högt och de lärde sig mycket av de här interaktionerna. En deltagare nämnde: 

”Ingen kan förstå det på samma sätt som någon som har upplevt det”. Besökare från en 

stomiförening värderades särskilt högt. En studiedeltagare var fast besluten om att besökare 

från en stomiförening var den mest värdefulla delen av utbildningen som de fick. Stöd från 

familj och vänner värderades också och deltagarna talade om sina familjer som sitt ”bästa 

stödsystem”.  

Religiösa övertygelser, familjemedlemmar och vänner bildade för många ett starkt 

stödnätverk för att hjälpa patienterna i deras okontrollerade liv. Det skapade delaktighet bland 

dem alla, att ta itu med problemen och hitta lösningar (Dázio et al., 2009).  

Deltagarna i studien av Richbourg et al., (2007) sökte i första hand hjälp av sjuksköterskor när 

de upplevde problem relaterat till stomin och dess skötsel. 

Mahjoubi et al., (2012) visade i sin studie på att stomirelaterade problem var signifikant lägre 

hos patienter som hade fått tillräcklig information om stomin före operation.  

 

7. RESULTATSAMMANFATTNING 

I resultatet visade det sig att stomioperationen gav en kroppslig förändring som påverkade 

kroppsuppfattningen i hög grad. Att se stomin för första gången var för många förenat med en 

stor chock. För många medförde den förändrade kroppen en negativ självbild som även 

bidrog till negativ psykisk inverkan såsom ångest och depression. Att kroppen inte längre ser 

ut som tidigare upplevdes av många som en förlust. Kvinnor beskrev att de kände sig mindre 

värda som kvinnor och männen beskrev att bilden av maskulinitet hos dem förändrades 

relaterat till den förändrade kroppsbilden. Rädsla för läckage, lukt och att stomin ska synas 
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var tre av de mest upplevda besvären vilket skapade begränsningar i det dagliga livet. Att inte 

träffa familj och vänner på samma sätt som tidigare, att inte kunna utföra tidigare omtyckta 

fritidsaktiviteter och att inte kunna återgå till arbetet var faktorer som påverkades. Resultat har 

påvisat att det fanns ett samband mellan stomi, kroppsbild och sexualitet. Flertalet studier 

påvisade att stomin påverkar individens upplevelse av kroppsbilden och sexualitet. Rädsla för 

att bli avvisad och att inte känna sig attraktiv var vanligt förekommande. Flertalet deltagare 

uppgav att det med tiden blev lättare att både hantera och acceptera stomin. 

 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva hur personer med stomi upplever sin nya 

livssituation. Som metod användes en litteraturstudie vilket anses vara ett bra sätt att 

sammanställa tidigare forskning på samtidigt som en bred bild av det område som efterfrågas 

fås. En litteraturstudie har både för- och nackdelar. Fördelen ligger i att på kort tid kunna ta 

del av olika forskningar inom valt område och genom att jämföra och sammanställa olika 

forskares resultat få ett bredare resultat. Nackdelen är att inte ha tillgång till grundmaterialet 

vilket resulterar i en tolkning av forskarens resultat som denne redan har tolkat. Ytterligare en 

nackdel är att resultatet tolkas utifrån egen förförståelse. En alternativ metod för att uppnå 

syftet med studien hade kunnat vara att analysera individens egen berättelse i form av en 

självbiografi. Det hade gett oss upplevelser direkt från den stomiopererade personen.  

Vilka databaser och sökord som använts kan ha påverkat mängden material som erhållits. 

Datainsamlingen gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO då de innehåller 

omvårdnadsforskning och gav oss relevanta artiklar för att besvara studiens syfte. Sökorden 

valdes utifrån studiens syfte och frågeställning och anses vara lämpliga. Antalet träffar var 

många och med hjälp av booleska operationer kunde antalet träffar minskas. Flertalet artiklar 

svarade inte på syftet då de bland annat handlade om stomiprodukter och sjuksköterskans roll, 

sökorden hade alltså kunnat begränsas ännu mer. Vissa artiklar fanns inte som fulltext men 

genom att läsa de här artiklars abstracts kunde de artiklar som svarade mot studiens syfte 

identifieras och beställas. De inklusions- och exklusionskriterier som användes ansågs vara 

relevanta. Databassökningen begränsades till åren 2004 och 2014 vilket kan ses som både en 

styrka och en svaghet. Styrkan är att den senaste forskningen fångas medan svagheten är att 

tidigare forskningsresultat exkluderas som hade kunnat svara mot syftet. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska vilket kan anses som ytterligare en styrka då engelska är ett 

internationellt språk som kan läsas och förstås av många. Dock finns det enligt Forsberg & 

Wengström (2008) alltid en risk för bias i analysarbetet. Med bias menas att förutfattade 

meningar kan påverka resultatet. Då artiklarna var skrivna på engelska kan resultatet tolkas på 

olika sätt och få olika innebörder. Översättningen från engelska till svenska är inte alltid 

självklar och kan misstolkas. För att minska risken för feltolkning lästes artiklarna enskilt av 

båda författarna innan de diskuterades.  

Kvalitativa artiklar ökar förståelsen för den komplexa verkligheten och upplevelsen medan 

kvantitativa artiklar förklarar och ser samband hos ett fenomen. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar ingick i studien vilket enligt Forsberg & Wengström (2008) anses vara en 

styrka, de tar upp upplevelser som liknar varandra vilket stödjer resultaten.  

Åtta kvalitativa och fem kvantitativa artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning vilket 

anses vara en hanterbar mängd. Bearbetning och analys av data gjordes med en modifierad 

form av kvalitativ innehållsanalys vilket anses vara lämpligt för att besvara studiens syfte då 

individens egna upplevelser ville studeras. Enligt Forsberg & Wengström (2008) stärker 

triangulering en studies trovärdighet. Triangulering innebär att forskaren undersöker samma 

fenomen i en studie genom olika synvinklar. Då de kvalitativa artiklarnas resultat 

kombinerades med de kvantitativa artiklarnas resultat kan det liknas med en 
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metodtriangulering.    

Författarna ansåg det vara svårt att dela in resultatet i kategorier och subkategorier då stora 

delar av resultatet passade i flera kategorier, dock så ansågs det var lämpligast att göra på det 

sättet för att få en tydlig och överskådlig bild. Flera av artiklarna innehöll citat vilket anses 

vara en styrka då det ger en ökad förståelse för hur den unika upplevelsen såg ut. Spridningen 

i åldrarna hos deltagarna i artiklarna var stor. I en artikel (Nicholas et al., 2008) var deltagarna 

mellan 13-19 år. Artikeln valdes att inkluderas ändå med motiveringen att antalet personer 

under 18 år utgjorde en minoritet jämfört med deltagarna i övriga studier och har därmed inte 

påverkat resultatet nämnvärt. Alla artiklar redovisar olika bakomliggande sjukdomar och 

orsaker till varför personen i fråga har fått en stomi. I studien av Krouse et al., (2007) till 

exempel hade 72 personer fått sin stomi relaterat till annan diagnos än cancer. Att den 

bakomliggande orsaken till anläggningen av stomin skiljer sig i artiklarna kan innebära att 

upplevelserna varierar mycket vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser. 

Effekten av en tillfällig/permanent stomi samt hur länge personen har haft sin stomi kan också 

påverka hur individen upplever sin situation. Deltagaren som hade haft sin stomi längst 

uttryckte de starkaste känslorna av ilska och hat gentemot stomin (Sinclair, 2009). I studien av 

Dázio et al., (2009) beskrev deltagarna att beslutet om att acceptera stomin oavsett om den var 

tillfällig eller permanent var ett ögonblick av ångest och obeslutsamhet. 

En styrka är att artiklarna är från olika länder och olika världsdelar och redovisar liknande 

resultat vilket innebär att det sammanställda resultatet kan vara överförbart till olika delar av 

världen. Syftet med studien var inte att skilja de här faktorerna åt och utöver des här exemplen 

fann inte författarna några utmärkande skillnader i de analyserade artiklarnas resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Kategorierna som utformades under analysarbetet går mycket in i varandra och många av 

upplevelserna bottnar i den förändrade kroppsuppfattningen. 

En stomioperation förändrar oundvikligen en persons kroppsuppfattning och individens 

attityd till den här förändringen har betydelse för livskvalitén. Med den nya 

kroppsuppfattningen medföljer för många ett dåligt självförtroende vilket kan leda till social 

isolering. Identiteten hotas av att ha förlorat förmågan att kontrollera den kroppsliga 

eliminationen. Osäkerhet och rädsla för läckage och lukt från stomin, att den ska synas genom 

kläderna, att ljudet från gaserna ska höras kan påverka det sociala livet negativt (Persson, 

2008b).  

Den stomiopererade kan också få psykosexuella problem genom att hen känner sig mindre 

attraktiv för sin partner. Relationer och sexuell samvaro är viktiga faktorer för att uppnå 

välbefinnande. Vanligt är att sexuella behov förträngs på grund av rädsla för att bli avvisade 

och ensamma (Williams, 2006).  

Känslan av att ha ett värde som människa är viktigt för anpassning till en förändrad 

kroppsbild (Hollinworth et al., 2004). 

Lindwall (2012) beskriver att vid sjukdom blir kroppen synlig för människan själv och 

omvärlden som något konkret som kan granskas av andra. När kroppen omskapats och de 

kroppsliga funktionerna förändrats, tvingas människan att lära om och anpassa sitt liv efter de 

krav som den nya kroppen ställer efter ett kirurgiskt ingrepp som till exempel en 

stomioperation. 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att ”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra det här genom adekvata åtgärder”. 

I det kliniska vårdarbetet bör sjuksköterskan gå bortom den kroppsliga funktionen och 

fokusera på hur människan, patienten, upplever sin kropp i relation till hälsa och lidande. Det 

är viktigt att sjuksköterskor lyfter fram och utvecklar sina kunskaper om stomiopererade 
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patienters subjektiva upplevelser, för att skapa en känsla av välbefinnande, kunna lindra 

lidande och inge trygghet hos den här patientgruppen på bästa sätt. Viktigt är även att som 

sjuksköterska hjälpa patienten att stärka sin egen självkänsla genom att ge stöd och 

information samt motta patienten med respekt och värdighet. Vidare är det även viktigt att 

som sjuksköterska vara medveten om att patienter med stomi regerar på olika sätt, varje 

upplevelse är unik och att deras upplevelser kan förändras med tiden. Vid behov av större 

hjälpinsatser är det viktigt att sjuksköterskan inser sina egna begränsningar och kan ta hjälp av 

annan profession som till exempel psykolog eller kurator. Målet för oss som blivande 

sjuksköterskor är att patienten ska känna värdighet och känna sig delaktig i sin egen vård. 

 

Resultatet av flertalet studier visade att patienter var missnöjda med den information de fick i 

samband med sin stomioperation, både pre- och postoperativt (Kjaergaard-Danielsen et al., 

2013; Sinclair, 2009; Anaraki et al., 2012; Krouse et al., 2007; Nicholas et al., 2008, 

Mahjoubi et al., 2012; Richbourg, 2007). Vidare visade resultatet att några var missnöjda med 

sjuksköterskornas negativa attityder gentemot deras stomi (Sinclair, 2009). Som blivande 

sjuksköterskor är det av vikt att belysa att stöd och information är en viktig del av patientens 

vård. Enligt ICN:s etiska kod (2002) ska en sjuksköterska vårda varje enskild patient med 

lyhördhet, respekt, trovärdighet och medkänsla och ansvarar för att patienten får tillräcklig 

och lämplig information som är kulturellt anpassad.  

Rollen mellan sjuksköterska och patient bygger på kommunikation som gör det möjligt för 

patienten att bemöta verkligheten på ett lämpligt sätt och identifiera förlust. För att uppnå en 

bättre hälsa är det avgörande för patienten att få riklig information om själva operationen och 

de postoperativa åtgärderna. Preoperativ information kan bidra till att minska stress, ångest 

och smärta hos patienter enligt Holm & Hansen (2000). Genom information anses patienterna 

ges möjlighet till att delta i sin egen vård. Hollinworth et al., (2004) bekräftar att 

sjuksköterskan måste engagera patienten vid en stomioperation genom att ge information. 

Informationen som sjuksköterskorna ger ska inbegripa hela patientens livssituation och inte 

enbart handla om sjukdomen. Genom att ge patienten information blir patientens värld mer 

begriplig. 

Som professionell sjuksköterska är det av vikt att ha ett väl genomtänkt förhållande till egna 

värderingar och attityder. Sjuksköterskor måste bli mer medvetna om sina egna attityder och 

fördomar vad gäller patienter med stomi. Utbildning kan vara ett bra sätt för att öka 

medvetenheten.    

 

 9. SLUTSATS 

Att få en stomi medför omfattande förändringar i en människas vardag och upplevs av de 

flesta som skrämmande och förenat med stor osäkerhet. Individen konfronteras med en 

kroppslig förändring som påverkar det dagliga livet och som medför upplevelser av rädsla, 

oro, ångest och begränsningar. Varje upplevelse är unik, likaså individen, sjuksköterskan 

måste uppmärksamma patientens upplevelser för att kunna möta och tillgodose patientens 

individuella behov, inge trygghet och på bästa sätt skapa en känsla av välbefinnande. 

 

10. KLINISKA IMPLIKATIONER  

Bristen på skriftlig information pre- och postoperativt resulterade i att flertalet deltagare i flera 

studier var missnöjda och besvikna. Informationen som ges pre- och postoperativt måste 

förbättras för att bättre kunna möta patientens behov. Önskvärt vore att kombinera den 

muntliga informationen med skriftlig information så att patienten lättare kan komma ihåg vad 

som har sagts. Viktigt är även att dokumentera vilken information som har lämnats.  

Individen är unik och de stomiopererade kan uppleva sin livssituation olika, som 

sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för det här för att kunna ge en god individuell 
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omvårdnad. 

Bristen på utbildning och kunskap hos vårdpersonalen på grund av tidsbrist uttrycktes av flera 

deltagare som en besvikelse. Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att kunna ge stöd och 

information, därför är det viktigt att sjuksköterskan avsätter tid för utbildning och samtal med 

patienten. Författarna anser att den här studien kan bidra till en ökad förståelse för den här 

patientgruppen.  

För att kunna ge stöd och information samtidigt som en ökad patientsäkerhet fås bör 

sjuksköterskan få en bredare utbildning inom ämnet, inte bara praktiskt utan även ur ett 

mentalt och psykosocialt perspektiv. Författarna anser att det här är ett tabubelagt ämne som 

bör tas upp mer under sjuksköterskeutbildningen, för att öppna upp för samtal kring det här 

ämnet och skapa en större förståelse för den här patientgruppen. 

    

11. FORTSATT FORSKNING 
Tidigare forskning har visat på hur personer med stomi upplever sin vardag men det 

framkommer inte på vilket sätt omvårdnadshandlingar skulle kunna öka deras livskvalitet. En 

ökad förståelse och en bättre helhetsbild för den stomiopererade och de närståendes vardag 

skulle kunna fås om fortsatt forskning inriktade sig mer på hur relationer påverkas efter en 

stomioperation. Vidare behövs mer forskning kring patientutbildning, sjuksköterskans 

förhållningssätt och attityder gentemot den stomiopererade samt information om egenvård för 

att lyfta fram sjuksköterskans centrala roll i vårdrelationen. Av intresse vore även mer 

forskning kring upplevelsen av att vara gravid med en stomi samt forskning som leder till 

förbättringar i stomimaterial.      
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Kvalitativ metod.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk design.  

Fokusgruppsintervjuer 

genomfördes på en kirurgisk 

avdelning på sjukhuset. 15 

personer ingick i studien (8 

kvinnor och 7 män) och 

delades i två grupper. Grupp 1 

representerade de som fått en 

permanent stomi relaterat till 

cancer medan grupp 2 

representerade de som fått en 

permanent stomi relaterad till 

annan sjukdom än cancer. 

Deltagarna i grupp 1 var 

mellan 44-82 år gamla och 

deltagarna i grupp 2 var 

mellan 22-83 år gamla. Data 

samlades in och analyserades 

med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.  

Bortfall <5%.  

 

Styrka: Bortfall <5%, 

författarna redogör för sin 

förförståelse.  

 

 

Svaghet: Inklusions- och 

exklusionskriterier redovisas 

ej.  

 

Två teman framkom: att vara 

annorlunda och träning i att 

leva ett liv med stomi. 

Deltagarna uppgav känslor 

som oro, behov av kontroll 

och svårigheter att identifiera 

sina nya liv med sina liv före 

operationen.  



 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Krouse.R., Grant.M., 

Ferrell.B., Dean.G., Nelson.R. 

& Chu.D. (2007). 

 

Quality of Life Outcomes in 

599 Cancer and Non-Cancer 

Patients with Colostomies. 

 

Journal of Surgical Research  

 

USA 

 

 

Att beskriva 

livskvalitetsproblem hos 

kolostomipatienter och att 

jämföra de här problemen hos 

cancer och icke-cancer 

patienter.  

 

 

 

Kvantitativ studie.  

Statistisk analys. 

Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att 

personen skulle ha en 

kolostomi till följd av 

antingen en cancerdiagnos 

eller en icke-cancer diagnos. 

Exklusionskriterier var annan 

typ av stomi än kolostomi. En 

QOL (quality of life) stomi 

enkät skickades ut till 2455 

medlemmar i California 

United Ostomy Association. 

1457 personer svarade på 

enkäten där 599 var 

kolostomibärare och valdes ut 

till att delta i studien. Av dem 

599 hade 517 fått sin 

kolostomi relaterat till cancer. 

274 var män och 325 var 

kvinnor. Medelåldern var 72,5 

för de med cancer och 70,1 

för de med andra diagnoser.  

Bortfall <5%.  

 

 

Styrka: Bortfall <5%, många 

deltagare, tydliga statistiska 

tabeller, generaliserbart 

resultat.  

 

Svaghet: Selektionsbias.  

 

Resultatet påvisar att 

kolostomin hade en negativ 

inverkan på livskvaliteten. 

Gemensamma 

livskvalitetsproblem 

inkluderade sexuella problem, 

gas, förstoppning, svårigheter 

att resa och missnöje med sitt 

utseende.  

 



 

 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Mahjoubi.B., Mirzaei.R., 

Azizi.R., Jafarinia.M. & 

Zahedi-Shoolami.L. (2012).  

 

A cross-sectional survey of 

quality of life in 

colostomates: a report from 

Iran. 

 

Health and quality of life 

outcomes, 10(136).  

 

Iran 

 

 

Målet med studien var att 

utvärdera livskvaliteten hos 

iranska patienter med 

kolostomi och att jämföra 

ålder och kön.   

 

 

 

Kvantitativ studie.  

Tvärsnittsstudie.  

Statistisk analys.  

Enkäter.  

Deltagare valdes ut av de som 

hade genomgått operation och 

kemoterapi för rektalcancer, 

de som hade permanent 

kolostomi och som besökte 

kolorektalkliniken 

kontinuerligt (konsekutivt 

urval). Inklusionskriterierna 

var att personerna skulle vara 

över 18 år, ej ha en mental 

nedsättning och att personerna 

var villiga att delta i studien. 

96 personer tackade ja till att 

delta i studien (42 män och 54 

kvinnor) mellan 19-74 år. 

Bortfall <5%.    

 

 

Styrka: Bortfall <5%, tydliga 

statistiska tabeller. 

 

Svaghet: Exklusionskriterier 

ej tydligt angiva.  

 

Att ha en kolostomi var 

associerat med en negativ 

påverkan på känslolivet och 

sexlivet. Studien visar på en 

signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor i deras 

upplevelse. De olika 

utmaningarna sinsemellan 

könen borde uppmana till att 

designa kön-specifika 

interventioner för att förbättra 

patienternas livskvalitet.  

 



 

  

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Manderson, L. (2005). 

 

Boundary breaches: the body, 

sex and sexuality after stoma 

surgery.  

 

Social science & medicine, 

61(2).  

 

Australien   

 

Att beskriva män och 

kvinnors upplevelser av att 

anpassa sig till livet med en 

stomi.  

 

Kvalitativ metod.  

Etnografisk design.  

Tematisk analys.  

Ostrukterade öppna 

intervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att sedan 

transkriberas. En 

forskningsnotis placerades i 

tidningen ”Ostomy 

Australia”, 32 personer 

svarade på notisen och deltog 

även i studien (11 män och 21 

kvinnor) mellan 24-82 år. 

Alla deltagare i studien var 

födda eller inflyttade i/till 

Australien och behärskade det 

engelska språket. Alla 

personer som deltog hade en 

permanent stomi. Tiden som 

de hade haft sin stomi 

varierade mellan 6 månader-

42 år.  

Bortfall <5%.  

 

Styrka: Bortfall <5%. 

 

Svaghet: Inklusions – och 

exklusionskriterier ej tydligt 

angivna.  

 

Tre huvudteman framkom: 

”anpassning till förändring”, 

”dölja och obehag” samt ”sex 

och sexighet”.  



 

 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Neuman.H.B., Park.J., 

Fuzesi.S. & Temple.L.K. 

(2012).  

 

Rectal Cancer Patients´ 

Quality of Life With a 

Temporary Stoma: Shifting 

Perspectives. 

 

Diseases of the colon & 

rectrum, vol 55(11). 

 

USA 

 

 

Att kvalitativt undersöka 

upplevelsen hos patienter med 

rektalcancer som har en 

temporär ileostomi.  

 

 

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade intervjuer. 

26 deltagare (14 män och 12 

kvinnor) i åldern 35-85 med 

rektalcancer deltog. Data 

analyserades med hjälp av 

grounded theory. En 

undergrupp av deltagare 

valdes ut till att delta i den här 

studien som även deltagit i 

författarnas tidigare kohort 

studie. Deltagare som gav 

informerat samtycke deltog i 

studien som även deltagit i 

den tidigare studien.  

Bortfall <5%.    

 

Styrka: Bortfall <5%, citat 

anges i resultatet.  

 

 

Svaghet: Inklusions- och 

exklusionskriterier ej tydligt 

angivna, redogör ej för sin 

förförståelse.  

 

Två stora teman 

identifierades: ”Stomi-

relaterade svårigheter” och 

”uppfattning av livskvalitet” 

Patienterna rapporterade 

svårigheter med träning, 

sömn, sociala aktiviteter, 

sexliv och klädsel. Patienterna 

visade även på att deras 

tidigare syn på vad 

livskvalitet var hade 

förändrats med tiden och att 

deras syn på livskvalitet nu 

var helt annorlunda efter 

operationen. Till exempel så 

upplevdes svårigheterna med 

stomin som små i jämförelse 

med dödligheten som kan 

komma med cancer.  

 



 

  

  

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Nicholas.D.B., Swan.S.R., 

Gerstle.T.J., Allan.T. & 

Griffiths.A.M. (2008).  

 

Struggles, strengths, and 

strategies: an ethnographic 

study exploring the 

experiences of adolescents 

living with an ostomy. 

 

Health and quality of life 

outcomes  

 

Kanada 

 

 

Att utforska ungdomars 

upplevelser och livskvalitet 

efter en stomi operation.  

 

 

 

Kvalitativ studie.  

Etnografisk design.  

Innehållsanalys.  

Semistrukturerade intervjuer 

med möjlighet att även delta i 

en uppföljande fokusgrupp. 

Innehållet i intervjuerna samt 

fokusgruppen spelades in för 

att sedan transkriberas. 

Inklusionskriterier för att få 

delta i studien var att 

personerna skulle ha en stomi 

eller j-pouch samt blivit 

behandlade på ett och samma 

barnsjukhus i Toronto. 

Deltagarna rekryterades till 

studien från en databas med 

ungdomar som tidigare 

deltagit i en stödgrupp för de 

med stomi. 20 ungdomar 

deltog i studien (11 kvinnor 

och 9 män) mellan 13-19 år. 7 

av de 20 deltog även i 

fokusgruppen.  

Bortfall <5%.   

 

 

Styrka: Bortfall <5%, citat 

anges i resultatet.   

 

Svaghet: Redogör ej för sin 

förförståelse, 

exklusionskriterier ej tydligt 

angivna. 

 

Fynden visar på att ungdomar 

i hög grad är påverkade av 

deras stomi. Ungdomarna 

förmedlar både en styrka men 

också en svårighet i att 

anpassa sig till den nya 

situationen. Det som påverkar 

dem var främst förändringar i 

kroppsbilden, att dölja stomin, 

anpassningar till det nya livet 

med en stomi, utmaningar för 

familjen och strategier för att 

konstruktivt gå vidare i livet.  

 



 

  

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Richbourg.L.,  

Thorpe.J.M. &  

Rapp.C.G. (2007). 

 

Difficulties  

Experienced by the  

Ostomate After  

Hospital Discharge. 

 

Journal of wound, ostomy and 

continence nursing, 34(1) 

 

USA 

 

Att identifiera vilka 

svårigheter personer upplevde 

efter utskrivning från 

sjukhuset relaterat till sin 

stomi samt undersöka om de 

råd som de fått varit till hjälp.  

 

Kvantitativ metod. 

Beskrivande studie. 

Tvärvetenskaplig design.   

Data samlades in genom 

postade enkäter till 140 

personer med stomi som var 

18 år eller äldre. Personer 

boende på 

kriminalvårdsanstalt 

exkluderades. 

43 personer (14 män och 20 

kvinnor mellan 18-66 år) 

besvarade enkäten varav 34 

ingick i studien. Bortfall 

således >20%. 23 personer 

hade kolostomi, 6 hade 

ileostomi och 5 hade urosomi.  

Insamlad data analyserades 

med hjälp av statistisk analys.  

 

 

 

Styrka: Tydliga statistiska 

tabeller. 

 

 

Svaghet: Bortfall >20%. 

 

Fem svårigheter som 

hudirritation, läckage, lukt, 

minskad delaktighet i 

aktiviteter samt depression 

eller ångest identifierades hos 

samtliga deltagare.  

20 % av de stomiopererade 

som upplevde svårigheter 

efter operationen sökte ingen 

hjälp. De personer som sökte 

hjälp sökte i första hand hjälp 

av sjuksköterska när de 

upplevde problem relaterat till 

sin stomi.  



 

 

 

Författare, år, titel, 

tidsskrift/nr och land  

Syfte Metod Värdering Resultat 

 

Sinclair, L-G. (2009).  

 

Young adults with permanent 

ileostomies: experiences 

during the first 4 years after 

surgery. 

 

Journal of wound, ostomy and 

continence nursing, 36(3).  

 

Kanada  

 

 

 

Att beskriva och förstå unga 

vuxnas upplevelser av att leva 

med en permanent ileostomi.  

 

Kvalitativ studie.  

Narrativ metod med 

ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Inklusionskriterier för att få 

delta i studien var att 

personen skulle ha levt med 

en permanent stomi i mindre 

än fyra år, prata flytande 

engelska samt vara 

medicinskt, kirurgiskt och 

emotionellt stabil. 

Bekvämlighetsurval: 

deltagare valdes ut genom att 

en sjuksköterska tillfrågade 

kanditater som uppfyllde 

inklusionskriterierna. 7 

personer tackade ja till att 

delta i studien (3 män och 4 

kvinnor) mellan 24-40 år.  

Bortfall <5%.  

 

Styrka: Bortfall <5%, 

redogör för sin förförståelse, 

har med citat i resultatet.   

 

 

Svaghet: Exklusionskriterier 

ej tydligt angivna.  

 

Gemensamma och olika 

teman identifierades i de olika 

personernas berättelser. 

Vanliga teman var 

förknippade med 

sjukdomsprocessen, 

sjukhusvistelsen samt de 

personliga och sociala 

förändringar som medföljde 

en stomioperation.  


