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Sammanfattning 

Bakgrund: En tarmstomi innebär att en person genom operation får en alternativ 

eliminationsväg genom bukväggen. Att få en tarmstomi är ofta ett livsavgörande ingrepp, som 

påverkar individerna både fysiskt och psykosocialt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: En litteraturstudie med 

systematisk sökning och en deskriptiv design. Studien baseras på 10 vetenskapliga artiklar 

från databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo. Integrerad analys användes vid 

sammanställningen av resultatet. Resultat: Personer som fått en tarmstomi upplevde 

begränsningar i vardagen som t.ex. att resa, utföra hushållsarbete, fysisk aktivitet samt sociala 

aktiviteter som t.ex. shopping eller teater. En del upplevde att de fick för lite information inför 

stomioperationen och kunde därför inte förbereda sig inför operationen och livsförändringen 

som sedan innebar att leva med tarmstomi. Det beskrevs även att med tiden kom acceptansen 

och att lära sig hantera stomin var ett sätt att anpassa sig till livet med stomin. En del 

upplevde att tron på gud hjälpte dem att acceptera stomin. Slutsats: Vuxna personer med 

tarmstomi upplevde olika former av problem och begränsningar i det dagliga livet, noggrann 

planering vid resor, känslan av ett lägre värde som person och att inte vara som alla andra. 

Med tiden lärde de sig dock att acceptera och hantera tarmstomin. 

 

Nyckelord: Acceptans, anpassning, tarmstomi, upplevelser, vardagliga begränsningar. 
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1. INLEDNING 

Tarmstomi är vanligt förekommande i dagens samhälle och är för många som drabbas en 

påfrestande upplevelse. Orsaken är ofta tarmcancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar. 

Globalt sätt har ca 102 000 personer i Storbritannien och 1 000 000 av invånarna i Kina någon 

form av stomi (Brown & Randle, 2005) samt över 700 000 människor i USA (Grant, 

McCorkle, Hornbrook, Wendel & Krouse, 2012). Nationellt finns det ca 20 000 personer med 

en stomi och det sker ca 3000 stomioperationer per år. Av de ca 20 000 personerna har 

ungefär hälften en permanent stomi (Pekkari, 2010). Omvårdnadsmässigt har sjuksköterskan 

en viktig roll i att bland annat undervisa så personen kan lära sig ta hand om sin stomi. En 

annan viktig roll sjuksköterskan har är att stödja personen psykiskt genom dels acceptans av 

stomin men även andra psykiska påfrestningar associerade till tarmstomin (Brown & Randle, 

2005). En litteraturstudie valdes som metod för att få en fördjupad kunskap om vuxna 

personers upplevelser av att leva med tarmstomi. 

 

2. BAKGRUND 

   2.1 Tarmstomi 

Stomi för både avföring och urin har funnits länge. Redan på 1700-talet använde personer 

antingen gasbinda, bandage eller en läderpåse för att samla upp avföring och urin (Slater, 

2012). Att få stomi var från början orsakat av bråckbildning eller bukskador. Innan 1700-talet 

var operationer i bukhålan i stort sett omöjliga. Den första kolostomin gjordes 1779 och den 

första ileostomin genomfördes år 1903. På 1950-talet utarbetades den första ileostomin med 

evertering av tarmen. Den första stomiterapeututbildningen startade i Norden 1980 vid 

Göteborgs universitet (Lauridsen Towestam, 2008). 

En tarmstomi innebär att en person genom operation får en alternativ eliminationsväg genom 

bukväggen. Att en person får en tarmstomi är ofta ett livsavgörande ingrepp och påverkar 

individerna både fysiskt och psykosocialt. Tidigare forskning har även visat att en tarmstomi 

ger en negativ påverkan på personens livskvalitet samt ger förändringar av livsstilen på flera 

olika sätt (Brown & Randle, 2005). En tarmstomi konstrueras genom att via hålet i bukväggen 

dra ut ca sex cm av tarmen, tarmen fixeras ordentligt till bukväggens olika skikt med hjälp av 

suturer så den bibehåller sitt läge. Tarmdelen ovanför huden eveteras och sutureras fast på 

huden så insidan av tarmen syns (Persson, 2008). 

2.1.1 Orsaker 

Orsaker till att en tarmstomi läggs kan vara tarmcancer, inflammatoriska tarmsjukdomar som 

ulcerös kolit och morbus crohn, medfödda sjukdomar eller trauma (Brown & Randle, 2005) 

Andra orsaker kan vara avlastning av tarmen eller för att kunna utföra en annan tarmoperation 

(Tarm- uro- och stomiförbundet [ILCO], u.å). 

Morbus crohn beskrevs första gången 1932 som en kronisk inflammation i distala ileum, men 

crohns sjukdom kan förekomma i hela magtarmkanalen (Lundstam, 2008), vanligaste delarna 
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är distala ileum eller i kolon (Lundstam, 2008; Nyuyki & Pittman, 2015). Normalt brukar 

sjukdomen debutera runt 30- års ålder. I Skandinavien men även i Nordeuropa och i USA 

ligger incidensen på 4-5 personer per 100 000 invånare vilket är mer än i resten av världen. 

De personer som får Mb crohn har oftast någon släkting som har en inflammatorisk 

tarmsjukdom (Lundstam, 2008). 

Ulcerös colit (UC) förekommer framförallt i mukosan i kolon som en diffus inflammation 

(Lundstam, 2008; Mozdiak, O´Malley & Arasaradnam, 2015) men kan även förekomma i 

rektum (Nyuyki & Pittman, 2015) och är lite vanligare i västvärlden jämfört med resten av 

världen. Insjuknandet sker ofta innan 30-års ålder och incidensen i Sverige är 5 personer per 

100 000 invånare. Orsaken till UC är oklar men forskning har visat att patienterna har ett ökat 

antal antikroppar mot kolonvävnaden och skulle därför kunna vara en immunologisk reaktion 

mot den egna vävnaden (Lundstam, 2008). 

Tarmcancer är vanligt speciellt i västvärlden och vanligast är tarmcancer i kolonsigmodium 

eller rektum. I Sverige får ca 3000 personer per år koloncancer och ca 1700 personer per år 

får rektalcancer. Orsaken är inte klar men kan vara allt från dålig kosthållning till hög ålder 

eller tidigare kolorektal cancer men även ärftliga faktorer påverkar utvecklingen av cancer 

(Lundstam, 2008). 

2.1.2 Vanligaste formerna av tarmstomi 

De vanligaste formerna av tarmstomi är ileostomi och kolostomi (Tao, Songwathana, 

Isaeamalai & Zhang, 2013). 

En ileostomi innebär att stomiöppningen läggs från ileum i tunntarmen på höger sida av 

buken. Vid den här formen av stomi är kolon borttagen eller bortkopplad vilket gör att 

avföringen blir lös och tömmer ut mellan 600-800 ml/ dygn (Persson, 2008). Stomin behöver 

därför tömmas mellan fyra till sex gånger varje dag (Black, 2015). Ileostomin kan vara såväl 

temporär som permanent, vid en temporär stomi konstrueras oftast en loop-ileostomi. Vid en 

permanent ileostomi tas hela kolon bort och var länge det vanligaste ingreppet vid bland annat 

ulcerös colit. Idag görs oftast en ileorektalanastomos eller bäckenreservoar (Persson, 2008). 

Vanligaste orsaken till att personer får en ileostomi är de inflammatoriska tarmsjukdomarna 

ulcerös kolit och morbus crohn (Brown & Randle, 2005). 

Kolostomi innebär att stomi öppningen är anlagd från sigmodeum delen av tjocktarmen, vilket 

gör att stomin hamnar på vänster sida av buken. Vanligaste orsaken till att en person får en 

kolostomi är rektalcancer vilket främst drabbar äldre vilket innebär att det är fler äldre som 

har en permanent kolostomi. En temporär stomi fås ofta på grund av avlastning vid en 

perforering av tarmen. Av alla stomier som görs i Norden beräknas ca 60 % ha en kolostomi 

och mer än hälften av de personerna ha en permanent kolostomi. Avföringen som kommer 

från den här formen av stomi är fast och har inte samma benägenhet som innehållet i en 

ileostomi att rinna under basplattan (Persson, 2008). En kolostomi tömmer sig en till två 

gånger per dygn och personen kan då byta stomipåse en till två gånger varje dag (Slater, 

2012). 
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2.1.3 Komplikationer 

När en person får en tarmstomi finns både fysiska komplikationer och psykiska problem. 

Komplikationer kan uppkomma både tidigt efter operationen men även långsiktigt, därför är 

det viktigt med regelbunden uppföljning av stomiterapeut speciellt direkt efter operationen 

(Persson, 2008). 

Vanligaste formen av fysiska komplikationer är hudproblem under basplattan (Persson, 2008). 

Andra fysiska komplikationer som kan uppstå är nekros, stenos, peristomalt bråck och prolaps 

(Persson, 2008; Tao et al., 2013) men även separation, dålig placering av stomin, granulom, 

retraktion (Persson, 2008) samt infektioner, smärtfulla kramper och hudproblem runt stomin 

(Tao et al., 2013). Retraktion bildas då stomin är indragen i eller under hudnivå. Orsaken kan 

vara en följd av tidigare nekros eller separation, andra orsaker kan vara fetma eller bero på 

stomikonstruktionen (Persson, 2008). 

Psykiska problem som kan uppstå är bland annat känslan av att andra människor ser 

personerna som onormala och sjuka. Det här påverkar personerna psykiskt genom bl.a. ångest 

och depression (Tao et al., 2013). Såväl de fysiska som psykiska komplikationerna påverkar 

det sociala livet och personens copingstrategier i sin anpassning till den nya livsstilen som 

tarmstomin innebär (Persson, 2008).  

2.1.4 Stomimaterial 

Stomimaterial som används består av en basplatta och en stomipåse. Stomipåsen kan vara 

antingen tömbar eller stängd. Stomimaterialet kan antingen bestå av en del eller två delar. 

Stomibandaget som består av en del innebär att basplattan och stomipåsen sitter ihop. Ett 

stomibandage med två delar innebär att basplattan och påsen är separata och påsen kan bytas 

utan att basplattan tas bort (Slater, 2012). Det finns även krämer, spray och våtservetter som 

ger en skyddande hinna vilket skyddar huden under basplattan (Black, 2015; Hopkins, 2015). 

För att skydda ännu mer rekommenderas ett tvådelat stomimaterial då samma basplatta kan 

användas i ca en vecka och personen kan välja vilken storlek på stomipåsen hen vill ha 

(Slater, 2012). 

En annan metod för tömning av en kolostomi är kontinenspropp, vilket innebär att proppen 

sätts i kolostomin där den vidgas vid kontakt med den fuktiga slemhinnan. Proppen gör att 

tarmen inte tömmer ut avföring men flatus (gaser) kan passera utan problem dock utan att ge 

ifrån sig ljud eller lukt (Wistedt, 2009). 

2.2 Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av patienter med stomi 

Ur omvårdnadssynpunkt har sjuksköterskan en viktig del i att hjälpa personerna med en 

tarmstomi såväl preoperativt som postoperativt. De delar som sjuksköterskan kan hjälpa 

personerna med är att få personen att acceptera sin diagnos, att personen vänjer sig att leva 

med tarmstomi vilket innebär att sjuksköterskan hjälper personerna genom information och 

undervisning hur de bl.a. ska ta hand om stomin och samtidigt träna på att byta 
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stomibandaget. Sjuksköterskan bör även ge stöd för personen kring frågor om familjen, 

stödnätverk, sysselsättning, kroppsuppfattning och sexualitet (Brown & Randle, 2005).  

Patientundervisning är ett sätt för sjuksköterskor att förbereda de som har en planerad 

stomioperation preoperativt. Under det preoperativa mötet får sjuksköterskan en bild av vilka 

förutsättningar patienten har för att kunna ta hand om stomin exempelvis om personen sitter i 

rullstol, har nedsatt syn eller befinner sig i en kris. Utifrån personens situation sätts målen 

med undervisningen upp. Under det här första mötet får patienten en övergripande och 

grundläggande information om stomin (Hallén, 2008).  

Det är under den postoperativa undervisningen sedan som personens mål används för att till 

slut kunna hantera tarmstomin självständigt. Ett sätt att lägga upp den postoperativa 

undervisningen kan vara att det ska vara så enkelt som möjligt och att det byggs på med fler 

moment efter hand. Exempelvis kan undervisningen läggas upp att personen blir medveten 

om att hen fått en stomi, hen observerar när sjuksköterskan byter stomibandaget, får hjälpa till 

att förbereda inför bandagebyte och sedan utföra det tillsammans med sjuksköterskan och till 

sist hantera den självständigt. För att patientundervisningen ska bli så optimal som möjligt 

underlättar det om undervisningen ges så den inte påverkas av andra rutiner som rond och 

måltider. Något som underlättar vid utbildningen om tarmstomin är att ha tillgång till bland 

annat broschyrer med bilder som visas samtidigt som sjuksköterskan berättar. När patienten 

sedan ska utföra momentet själv och kontrollerar i broschyren är det större chans att hen 

kommer ihåg vad sjuksköterskan berättade. För personer som nyligen har fått en tarmstomi 

ska få stöd och kunskap vad det innebär att ha en tarmstomi kan de få en mentor som själv har 

en tarmstomi som står för stödet och kunskapen om att leva med tarmstomi (Hallén, 2008). 

En annan av sjuksköterskan roller är att informera och vägleda personer med tarmstomi 

angående kost. Det finns nästan ingenting en person med tarmstomi inte får äta. Undantag 

finns dock under den första månaden efter operation då personerna inte ska äta t.ex. grova 

fibrer som finns i skal, kärnor och hinnor på frukter, bär, rotfrukter och grönsaker då det kan 

orsaka magknip, stopp i stomin eller i värsta fall ileus. Det är viktigt att stomiterapeuten vid 

uppföljning tar upp och informerar om kost då det har uppmärksammats att personer satt 

onödiga restriktioner i sin kost. Beroende på vilken form av tarmstomi personer har kan de 

undvika olika livsmedel som ger problem för just den stomiformen (Carlsson, 2008). 

 2.3 Teoretisk ram 

2.3.1 Kroppen 

Att ha fokus på kroppen som ett begrepp är viktigt för hur vårdpersonal förstår personens 

kropp i relation till hälsa, lidande och vårdande. Synen på kroppen har varierat under många 

tusen år. Under antiken ansåg de platonska texterna att kropp och själ var separata och själen 

hade ett högre värde än kroppen (Lindwall, 2012). Exempelvis Platon såg kroppen som ett 

fängelse och att kroppen gick samma väg som alla andra materiella ting, själen däremot 

ansågs var odödlig (Lindwall, Dahlberg & Bergbom, 2001). Den inställningen påverkade 

senare den kristna synen på kroppen och under många år sågs kroppen som materia och som 

en maskin och gick någon del sönder gick det att reparera. Under början av 1900-talet kom 
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den franske filosofen Merleau-Ponty med begreppet ”den levda kroppen” som skulle vara ett 

alternativ till den mekaniska och objektiva kroppen som varit tidigare. Det nya begreppet ’den 

levda kroppen’ innebar att kroppen och själen var oskiljbara, kroppen var levande och 

mångtydlig men även personlig. Merleau-Ponty ansåg att människan är sin kropp och att 

kroppen ständigt är närvarande (Lindwall, 2012) att allt vi gör t.ex. äter, talar och arbetar gör 

vi med kroppen och Merleau-Ponty menade att vi aldrig kan gå utanför kroppen samt att varje 

aspekt av livet är förkroppsligad (Lindwall et al., 2001). 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan kroppen uppfattas som en ständig rörelse mellan hälsa 

och sjukdom samt som ett ”boende” för välbefinnande och lidande i en strävan efter 

värdighet. Alla människor har en bild av sin kropp och om sig själv, men bilden färgas av 

samhällets ideal (Lindwall, 2012). 

Idealkroppen i dagens samhälle anses som frisk, ungdomlig, vacker och ständigt redo att 

formas, förändras eller förtryckas. Idealet visar bl.a. även människan kropp som välluktande 

och kontrollerad. En stark och fungerande kropp är ett sätt att visa självständighet men har 

människan istället en sjuk, defekt eller avvikande kropp blir kroppen istället hotfull och något 

som måste bli bättre (Lindwall, 2012). 

Hur vårdpersonal ser på kroppen är avgörande för vilket perspektiv de har på sig själva, 

världen runt omkring och den vård som ges till vårdtagarens kropp. Nightingale beskrev redan 

på sin tid om att vårdpersonalens främsta uppgift var att skapa möjligheter och ta bort alla 

hinder till hälsa samt bidra till en gynnsam miljö för kroppen. Vårdpersonal behöver ibland se 

bortom de kroppsliga funktionerna och se människan bakom och hur personen upplever sin 

kropp relaterat till hälsa och lidande. Det lidande kroppen utsätts för är något som alla 

människor måste genomlida och anpassa sig till (Lindwall, 2012). Enligt vårdvetenskapen är 

människan en odelbar enhet där kroppen, själen och anden är olika delar. Det 

vårdvetenskapen vill är att tränga in och försöka förstå den verklighet som finns bortom 

kroppen och fokusera på de mänskliga upplevelserna av kroppen (Lindwall et al., 2001). 

Välbefinnande anses som en subjektiv dimension av hälsa, vilket innebär att välbefinnande 

kan upplevas trots t.ex. sjukdom. De kroppsliga upplevelserna kan alltså inte observeras 

isolerade samt att vårdandet av kroppen ger konsekvenser för hela människan (Eriksson, 

Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matelainen, 1995). 

3. PROBLEMFORMULERING 

Att få en tarmstomi är för många som drabbas en påfrestande upplevelse. Tidigare forskning 

har visat att en tarmstomi bland annat kan ha en negativ påverkan på personernas 

livskvalitet. Sjuksköterskan har många viktiga roller både pre- och postoperativt bland annat 

att undervisa om stomimaterial och byte av stomipåse men även att finnas som stöd och 

berätta om förändringar i livsstilen som t.ex. förändrad diet. Eftersom en tarmstomi har 

inverkan på personernas liv och det finns mycket att tänka på runt stomin är det viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om hur stomin kan påverka personen såväl positivt och negativt. 

Sjuksköterskan behöver även ha kunskap om hur personer med tarmstomi upplever sina liv 

för att kunna ge bästa möjliga vård både fysiskt som psykiskt för personerna. 
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4. SYFTE 

Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi. 

5. METOD 

5.1 Design 

Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning och hade en 

deskriptiv design. Att genomföra en litteraturstudie innebär att först ställa en specifik eller 

avgränsad undersökningsfråga för att sedan strukturerat söka efter litteratur inom området 

frågan handlar om. Vidare görs en kritisk värdering och en sammanställning av litteraturen 

(Kristensson, 2014). 

5.2 Sökstrategi 

De databaser som användes var Cinahl, Medline och Psycinfo. Från studiens syfte 

identifierades de meningsbärande orden vilka var tarmstomi och upplevelser som sedan 

översattes till databasernas ämnesord. I Cinahl användes ämnesorden: Ostomy, Life 

experience och Emotions. I Cinahl användes även Stoma och Experienc* som 

fritextsökning. Sökorden kombinerades sedan enligt boolesk ordning där ostomy och stoma 

kombinerades med OR. Samma princip användes med sökorden life experience, experienc* 

och emotions. Slutligen kombinerades de båda sökningarna med AND för att smalna av 

sökningen. Samma process användes i Medline men i MeSH användes ämnesorden ostomy, 

life change events och emotions med fritextsökning för sökorden stoma och experienc*. I 

Psycinfo fanns inte ostomy som ämnesord istället gjordes en fritextsökning på ordet. Bland 

nyckelorden i artiklarna upptäcktes colostomy och ileostomy. Där colostomy söktes som 

thesaurus men ileostomy söktes i fritext. Emotions söktes som ämnesord och experienc* i 

fritext (Se bilaga 1). 

För att få relevanta och aktuella artiklar användes publiceringsår 2005-2016, all adults 19+ 

years i Medline, motsvarigheten i Psycinfo var adulthood 18+ years, och i Cinahl användes 

all adult. Ytterligare begränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och peer reviewed. En begränsning som inte går att göra i Medline. 

En artikel hittades vid sökning efter en annan artikel via google som kollades mot syftet och 

sedan inkluderades för vidare granskning till resultatet.  

5.3 Urval 

Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar som handlade om vuxna personers upplevelser av 

att leva med en tarmstomi. Tarmstomin kunde vara såväl permanent som tillfällig. 

Exklusionskriterier var litteraturreviewer, kvantitativa artiklar, artiklar som handlade om 

urostomi samt personer under 18 år. 

Urvalet av artiklar genomfördes i tre steg. I det första urvalet lästes sammanlagt 728 titlar 

med tillhörande ämnesord. Av dessa bedömdes 94 besvara syftet och artiklarnas abstrakt 

lästes i urval två. Artiklar vars abstrakt inte motsvarade litteraturstudiens syfte och 
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inklusionskriterier valdes bort. I urval tre återstod 10 artiklar som lästes i fulltext och 

samtliga bedömdes besvara litteraturstudiens syfte.  I urval tre gjordes även en 

kvalitetsgranskning av artiklarna utifrån Kristensson (2014) granskningsmall för kvalitativa 

studier.  

Granskningsmallen bestod av totalt 13 frågeställningar. Varje fråga i granskningsmallen 

gavs ett poäng om svaret var ”ja”, vid ”vet inte” eller ”nej” blev det 0 poäng. För att avgöra 

kvalitetsnivån gjordes poängen om till procent där 80- 100 % (10p eller mer) angavs som 

hög kvalitet, 60-79 % ansågs vara medel kvalitet, 59 % och under angavs som låg kvalitet. 

Granskningens resultat gav nio artiklar med en hög kvalitet medan en artikel fick medel 

kvalitet. Artiklarna ansågs därför ha tillräckligt god kvalitet för att användas i resultatet (Se 

bilaga 2). 

5.4 Dataanalys 

Den analysmetod som valdes var integrerad analys vilket enligt Kristensson (2014) är ett sätt 

att enkelt sammanställa resultat i en litteraturstudie. Först gjordes flera genomläsningar av 

artiklarna för att identifiera om det fanns övergripande skillnader och likheter. I nästa steg 

identifieras olika kategorier som sammanfattade resultat i artiklarna som relaterade till 

varandra. I sista steget sammanställdes det slutliga resultatet under de olika kategorierna. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier; psykologiska och känslomässiga reaktioner, 

förändrad livssituation och acceptans och anpassning. Den andra huvudkategorin resulterade 

i tre subkategorier; begränsningar i vardagen, begränsningar i sexualiteten och behov av 

stöd. I Tabell 1 ges en överskådlig bild över i vilka artiklar de olika kategorierna återfinns. 

Artiklarna är numrerade enligt ordningen i artikelmatrisen (se bilaga 2). Huvudkategorierna 

är markerade med fet stil. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier och i vilka artiklar de återfinns. 

 Psykologiska 

& 

känslomässiga 

reaktioner 

Förändrad 

livssituation 

Begränsning 

i vardagen 

Begränsning 

i sexualiteten 

Behov av 

stöd 
Acceptans 

och 

anpassning 

Artikel 1 X  X  X X 

Artikel 2 X  X  X  

Artikel 3 X  X   X 

Artikel 4 X  X  X X 

Artikel 5 X  X   X 

Artikel 6    X   

Artikel 7  X  X X X X 

Artikel 8 X      

Artikel 9 X    X X 

Artikel 10     X X 

 

  



8 
 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Av de inkluderade studierna hade alla tillstånd av en etisk kommitté eller att det framgick ett 

etiskt övervägande utifrån de fyra etiska principerna; rättviseprincipen, inte skada- 

principen, autonomiprincipen samt nyttoprincipen (Kristensson, 2014). Att artiklarna 

använder sig av bl.a. avidentifiering av deltagarna i resultatet innebär ett skydd för de 

medverkade personerna då andra personer inte kan ta reda på vem personen är 

(Vetenskapsrådet, 2011). I litteraturstudien presenteras allt material som svarade på syftet, 

likväl förväntat som oväntat resultat. 

6 RESULTAT 

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan åren 2008-2015 för 

att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi. Resultatet presenteras i 

tre kategorier. Den andra kategorin innehåller även tre subkategorier (Se Tabell 2).  

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Psykologiska och känslomässiga reaktioner   

Förändrad livssituation Begränsningar i vardagen 

Begränsningar i sexualiteten 

Behov av stöd 

Acceptans och anpassning  

 

6.1  Psykologiska och känslomässiga reaktioner 

Kvinnor beskrev upplevelser av både lägre värdighet som kvinna och en negativ påverkan 

på kvinnligheten då de hade en stomi eftersom de jämförde sig med andra friska kvinnor. De 

visste även att kulturellt ska tömning av avföring gömmas och med stomin var det inte 

möjligt. De ansåg därför att de inte kunde leva upp till kvinnoidealet att vara rena och 

attraktiva, istället kände de sig osäkra och obekväma. Vidare beskrev kvinnorna att deras 

självbild blev påverkad och att de undvek situationer där de behövde exponera sig. Allt 

tillsammans resulterade i att kvinnorna inte orkade ta hand om hemmet, delta i sociala 

aktiviteter med sina barn och de upplevde att deras familj ständigt fick anpassa sig (Honkala 

& Bertero, 2009). Både män och kvinnor beskrev upplevelser av sorg och fördärv då de 

upplevde sig annorlunda jämfört med andra människor och därför verkade förneka sin 

existens och sin egen kropp. En del försökte ignorera sin smärta och istället försöka anpassa 

sina dagliga rutiner till sitt nya hälsotillstånd (Sales, Violin, Pagliarini Waidman, Marcon & 

Pinheiro da Silva, 2012). 

Avgörandet för att personer med en temporär stomi kämpade vidare med stomin mentalt var 

vetskapen om att de inte behövde ha stomin för evigt. De upplevde problem som att känna 

sig smutsig och att alla människor runt omkring kunde känna lukten från stomin. Några 
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personer beskrev att de ständigt sprang till toaletten för att tömma stomin så fort den var full 

för att inte olyckor skulle ske. De väntade på brevet om förslutning av stomin och några av 

dem var av den åsikten att de kunde tänka sig att genomföra operationen utan anestesi bara 

läkaren tog bort stomin (Owen, Paget & Papageorgiou, 2008). Personer med stomi beskrev 

upplevelser av rädsla för att andra människor skulle märka stomin om de krockade med 

varandra eller att stomin skulle synas under tight sittande kläder. Konsekvensen blev att 

personerna klädde sig i mer lössittande kläder i ett försök att återfå kontroll över sin kropp 

(Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013b). Det fanns också de män och 

kvinnor som ansåg att det inte gjorde något att byta garderob till mer lössittande kläder för 

att de skulle känna sig bekväma med sin stomi (Sales et al., 2012). Några kvinnor upplevde 

istället att de inte kunde visa sina kvinnliga kurvor genom att bära tajtare kläder eftersom 

stomin syntes eller tryckte på stomin (Honkala & Bertero, 2009). 

Det fanns också de som inte lämnade sitt hem på över ett år pga. sin stomi och under tiden 

gick personerna ner i en depression (Stein Backes, Stein Backes & Lorenzini Erdmann, 

2012). Vidare beskrev både män och kvinnor de psykologiska problem som förekom i 

början av den postoperativa fasen. De upplevde sig bland annat överväldigade, frustrerade 

och hjälplösa av att ha fått tarmstomin. Samtidigt var de rädda för att uttrycka sina känslor 

för sin familj då de inte ville lägga bördan hos dem. Andra negativa känslor som förekom 

var traumatisering, rädsla inför stomin, nervositet och oroade för att ta hand om stomin men 

även rädsla för att de hanterade stomin fel (Lim, Chi Chan & He, 2015). Både män och 

kvinnor beskrev att de ville ha kontroll och att de ibland upplevde sig osäkra. Känslorna 

gällde oavsett om de hade haft positiva eller negativa anpassningar till tarmstomi. Då 

personerna hade temporära stomier ansåg en del att deras anhöriga inte behövde se stomin 

(Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013a). Andra män och kvinnor beskrev 

frustration över att inte kunna kontrollera tarmtömningen då den upplevdes komma vid fel 

tidpunkter (Sales et al., 2012).  

 Personer berättade att de hade svårt att acceptera en stomioperation tills det var enda 

alternativet, vilket gjorde att de upplevde ilska över att behöva få en stomi. Flera beskrev att 

när de vaknade upp efter stomioperationen och såg vad de hade på magen blev de rädda och 

undrade vad det var (Sales et al., 2012). Både män och kvinnor beskrev att stomin var ett 

tabubelagt ämne (Danielsen et al., 2013a; Danielsen et al., 2013b). De beskrev att de hellre 

samtalade med andra om den bakomliggande sjukdomen till stomin än om själva stomin 

(Danielsen et al., 2013b). Kvinnor och män ansåg att den vanförställda kroppen som stomin 

enligt dem innebar resulterade i skuld och skam (Danielsen et al., 2013a). 

Några personer upplevde även andra psykologiska problem och blev våldsamma såväl mot 

läkare som anhöriga. Efter förslutning av stomin beskrev de att de i början inte upplevde 

några problem utan var tacksamma för att stomin var borta och ville hem och fortsätta med 

sina liv. De beskrev även upplevelser av att de mådde bra och kände sig hela igen samt att 

de var glada över att stomin var borta eftersom de inte upplevde sig själva som normala med 

tarmstomin. Hos många var deras lycka så påtaglig att anhöriga märkte stor skillnad innan 

och efter förslutningen av tarmstomin. Alla personer rapporterade dock någon form av 

påverkan senare efter förslutning av stomin (Owen et al., 2008). Personer beskrev att de 
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upplevde en ökad livskvalitet på fritiden samt att de upplevde sig ha en bättre bild av sig 

själva. De upplevde även att relationskvaliteten och ekonomiska problem påverkade 

livskvaliteten negativt (Siassi, Hohenberger, Lösel och Weiss, 2008). 

6.2 Förändrad livssituation 

 

6.2.1 Begränsningar i vardagen 

För att klara vardagen beskrev personer att de använde sig av noggrann planering för att 

anpassa sig till det vardagliga livet vilket innebar att deras liv bestämdes av rutiner t.ex. vid 

semester eller att vara hos vänner. Planering innebar bl.a. beräkning av mängd stomimaterial 

som behövdes, vart det eventuellt fanns mer vid nödfall samt hur odören skulle hanteras 

(Honkala & Bertero, 2009). Andra personer berättade att de hade olika sätt att integrera 

stomin i det vardagliga livet så bra som möjligt, men för vissa personer fungerade det inte 

alls (Danielsen et al., 2013a). Det fanns personer som haft sin stomi i ca nio år som uppgav 

att de fortfarande var rädda att besöka vissa platser, resa till vänner eller släkt för att det 

skulle lukta vid rengöring och byte av stomibandaget, personerna upplevde inte sig kunna 

berätta för vem som helst att de hade en stomi samt såg sin förändrade diet som en 

begränsning (Sales et al., 2012). 

Innan förslutning av den temporära stomin upplevde alla någon form av personlig påverkan 

vilket resulterade i begränsningar av det dagliga livet. Bland de personer med temporär 

stomi och som genomgått en förslutning av den fick några av dem problem efter en tid att 

inte riktigt kunna hålla tätt när avföringen tryckte på och behövde därför kontrollera vad och 

när de åt. Andra problem som personerna upplevde efter förslutningen var att de behövde gå 

på toaletten många gånger om dagen trots att tarmen fungerade normalt i den meningen att 

avföringen inte var lös. Andra upplevde begränsningar i det sociala livet då nattliga 

tömningar av tarmen bland annat gjorde att de inte ville åka till sina anhöriga (Owen et al., 

2008).  

Kvinnor ansåg att ha en stomi gav begränsningar i utförandet av kroppsliga aktiviteter då 

stomin läckte eller gav ifrån sig en odör, att vanligt arbete inte kunde utföras samt att inga 

normala arbetstider fungerade. De upplevde även att stomin utgjorde ett hinder vid olika 

sociala aktiviteter som t.ex. teater, bio eller en shopping tur (Honkala och Bertero, 2009). 

Andra män och kvinnor beskrev också en social påverkan samt att de inte kunde arbeta 

längre (Stein Backes et al., 2012).  

Begränsningar av aktiviteter i det dagliga livet upplevdes bl.a. i områdena fysiska aktiviteter, 

personlig hygien och dålig sömn. Begränsningar av fysiska aktiviteter uttrycktes som att 

vanliga rörelser, dagliga hushållssysslor, arbete och fysisk träning eftersom personerna hade 

svårt att utföra dem (Lim et al., 2015). Andra upplevde liknande problem vid fysisk träning 

där stomin var i vägen eller hindrade personerna från att utföra vissa övningar (Honkala & 

Bertero, 2009). När det gäller personlig hygien var begränsningarna duschning, att se 

avföring i stomipåsen samt vänja sig vid lukten vid rengörning och tömning. Att ha en dålig 

sömn beskrevs av många att de inte kunde sova ordentligt pga. att de behövde tömma påsen 
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flera gånger då de var rädda att påsen skulle läcka. Andra vågade inte ändra sovläge och 

upplevde sig därför begränsade (Lim et al., 2015).  

Både män och kvinnor beskrev att en passiv form av avslöjande uppstod då personerna 

oroade sig att andra människor kunde se eller känna lukten av stomin. Egna begränsningar 

infördes då personernas huvudsakliga mål var att andra inte skulle veta om deras stomi. 

Några personer beskrev hur de begränsade aktivteter av det dagliga livet för att kompensera 

för bristen av kroppslig kontroll (Danielsen et al., 2013b). 

6.2.2 Begränsningar i sexualiteten 

Några kvinnor beskrev att de inte upplevde några sexuella problem efter stomioperationen. 

De berättade dock att samlagen aldrig var spontana och i de fall dem var det ursäktade 

kvinnorna sig och gick och bytte stomipåse till en ny och ren samt satte på sig t.ex. en 

tubtopp över för att dels dölja stomin då de inte ville se den, dels för att männen inte heller 

skulle se den, men även för att hålla stomipåsen på plats. Kvinnorna berättade även att deras 

män var till stor hjälp genom att acceptera deras förändrade kropp och fortfarande såg den 

som attraktiv (Ramirez et al., 2010).  

Andra kvinnor fick sexuella problem efter det kirurgiska ingreppet som stomin innebar. 

Problemet bestod av att de efter operationen upplevde samlagen som smärtsamma och 

kunde därför inte längre vara sexuellt aktiva. För några av kvinnorna var det här påfrestande 

då de och deras män tidigare varit mycket sexuellt aktiva och normen i USA är att 

regelbundet ha samlag med sin partner. Andra som också fick smärtproblem efter 

operationen upplevde det inte som ett problem att inte längre kunna vara sexuellt aktiv då 

det inte haft så stor del i deras äktenskap (Ramirez et al., 2010).  

Det fanns också de kvinnor som inte längre var sexuellt aktiva relaterat till deras ålder. De 

ansåg att sexuell aktivitet inte var det viktiga i relationen då de varit tillsammans med sina 

män länge. Kvinnorna beskrev att det fanns andra intima och kärleksfulla saker som t.ex. att 

deras män gav dem blommor, gjorde små saker för att underlätta för kvinnorna eller hjälpte 

till med hushållsarbete utan att bli tillfrågade. Allmän fysisk närhet som t.ex. hålla hand eller 

sitta tillsammans och se på tv ansågs vara tillräckligt (Ramirez et al., 2010).  

Några av kvinnorna hade ingen partner i samband med att de genomgick operationen. Dessa 

kvinnor upplevde att de inte var attraktiva med en stomi pga. lukt och en förändrad kropp. 

Personerna upplevde sig inte som ensamma då de var aktiva inom politik eller föreningar, 

hade ett bra arbete och ett bra socialt nätverk. Några av kvinnorna var äldre och änkor när de 

genomgick operationen och valde efter det att inte återuppta sökandet efter en partner då de 

ansåg att den delen av livet var passerad (Ramirez et al., 2010). Några personer i en annan 

studie beskrev också problemet för singlar att söka en intim partner då de inte längre kände 

sig bekväma med förändringen eller hade problem med t.ex. erektion (Sales et al., 2012). 

  



12 
 

6.2.3 Behov av stöd 

Flera personer beskrev att de hade orealistiska uppfattningar av att leva med en tarmstomi 

utifrån den information läkare och sjuksköterskor givit preoperativt. Den uppfattning de fått 

innebar att livet med stomi skulle vara problemfritt. Personerna beskrev att de trodde att 

besvär var onormalt och att endast de hade problemen men genom gruppdiskussioner med 

andra i samma situation insåg personerna att flera andra hade samma eller liknande problem 

(Danielsen et al., 2013b). Många personer beskrev att de på flera plan blev överraskade efter 

operationen då vårdpersonal innan den hade informerat dem om att de inte behövde vara 

rädda och att de skulle kunna leva med stomin. Efteråt upplevde deltagarna att livet hade 

gjort en hel omvändning och att chocken var mycket större när de väl såg stomin. De 

uttryckte behovet av att det behövdes en checklista med tips vid hemgång för att underlätta 

skötseln av stomin (Danielsen et al., 2013a).  

Såväl kvinnor som män beskrev vikten av stöd från anhöriga under den första tiden att lära 

sig ta hand om stomi. Anhöriga såg till att lära sig om stomivård och hjälpte sedan personen 

med bl.a. tömning och byte av stomi vid behov (Lim et al., 2015). Även andra män och 

kvinnor berättade att de fick hjälp i början med stomibyte av sina anhöriga (Sales et al., 

2012). 

Både män och kvinnor beskrev att problem och funderingar med stomin inte uppstod förens 

dem var hemma och skulle ta hand om den. På sjukhuset fick personerna alltid hjälp av 

sjuksköterskor vid tömning och stomibyte (Lim et al., 2015). Andra män och kvinnor 

beskrev att de inte fick den hjälp de behövde för att de skulle känna sig säkra vid byte av 

stomibandaget. Det medförde att de fick ta hand om stomin själva fast de inte var redo. 

Personerna uppgav att de kände sig osäkra inför hemgång vilket blev värre då de inte fick 

vara delaktiga i beslutet. Trots att hemgång från sjukhuset ses som en viktig del i ökad 

autonomi gjorde personernas osäkerhet att de istället upplevde ångest och beroende av 

vårdpersonal för emotionellt stöd (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). 

Andra uttryckte att de kände sig oförberedda inför stomioperationen relaterat till att 

personerna inte hade någon tidigare kunskap om stomier. Resultatet blev att de inte var redo 

att utföra egenvård på stomin eller kunde hantera emotionella problem relaterade till stomin 

under de första veckorna. Personerna beskrev att de istället önskade mer information 

preoperativt t.ex. hur en stomi ser ut, om de olika stomipåsarna och hur de ska ta hand om 

stomin. Den information som gavs ansågs vara bristfällig och de upplevde att de skulle ha 

varit mer förberedda fysiskt och mentalt med bättre information preoperativt. Personerna 

upplevde sig istället förvånade efter operationen då de fick all information angående stomin 

och stomivården efteråt. Några upplevde även att de själva fick lära sig att ta hand om 

stomin relaterat till bristande information (Lim et al., 2015). En del personer såg stomin som 

en problemlösare för sin bakomliggande sjukdom men att läkarna behövde förbereda dem 

genom information och utbildning om stomin, men att det kanske inte alltid är möjligt vid 

akuta operationer. Möjligheten att få information om stomin diskuterades då många personer 

känner sig muterade när de vaknar upp med en stomi på magen (Stein Backes et al., 2012). 
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Flera män och kvinnor ansåg att det lättaste och effektivaste sättet att få stöd och kunskap 

var att samtala med andra människor som också hade en stomi för att få tips om vad som 

kommer hända och vad som kan hända (Danielsen et al., 2013a). Andra upplevde istället att 

deras anhöriga hjälpte till så de kunde få tillbaka en del av sin identitet (Danielsen et al., 

2013b). 

6.3 Acceptans och anpassning  

Flera kvinnor berättade att de lärt sig leva med stomin och med tiden kom acceptansen mer 

och mer (Honkala & Bertero, 2009). Att börja hantera sin stomi ansågs som en början till 

anpassning i livet med en stomi och personerna var överrens om att de genomgått mycket 

för att lösa sina vardagliga problem relaterade till stomin (Danielsen et al., 2013a).  

Personer beskrev att de upplevde att det var svårt att hantera stomin i början men att med 

tiden blev det lättare och livet blev mer normalt (Sales et al., 2012; Stein Backes et al., 

2012). En del män och kvinnor beskrev att religion och tron på gud hjälpte dem att acceptera 

livet med stomin och den bakomliggande sjukdomen (Sales et al., 2012). Att vänja sig och 

anpassa sig till stomin tog enligt några personer mellan två till fyra veckor, men efter den 

perioden kunde personerna återgå till sina normala dagliga aktiviteter och jobb (Lim et al., 

2015). Flera personer som hade temporära stomier berättade att de helt enkelt fick acceptera 

stomin som en del av behandlingen och beskrev att de inte var oroliga att något skulle hända 

utan ansåg att det viktiga var att de vaknade upp efter operationen. Andra upplevde att ju 

längre personen hade stomin desto mer självsäker blev hen i att ha en påse på magen (Owen 

et al., 2008). Att acceptera att de lever med en stomi gjorde att de kunde leva ett mer normalt 

liv utan att låta stomin bli en sjukdom eller ett handikapp. Dock upplevde en del kvinnor 

svårigheter med att hitta en fungerande diet samt kunna hitta en balans i tarmtömningarna 

(Honkala & Bertero, 2009). 

Personer beskrev hur de fick hjälp av en sjuksköterska att visa anhöriga sin stomi. Det fanns 

också några som beskrev hur de fick hjälp med självkänslan och acceptansen av stomin 

genom att sjuksköterskor berättade att alla blir sin egen expert (Thrope et al., 2014). Flera 

män och kvinnor berättade om de sociala och emotionella faktorer som påverkade dem att 

acceptera stomin t.ex. att personer fick stöd och uppmuntran av sina anhöriga. Personerna 

hade ju inte förlorat en kroppsdel utan hade fått något extra som inte syntes (Stein Backes et 

al., 2012).  

Andra personer upplevde att deras vanliga liv sattes åt sidan under tiden de hade den 

temporära stomin men samtalade runt hoppfullhet över förslutning av stomin och stressen 

över att det kanske inte skulle ske. Det exakta datumet för förslutning av stomin hade en 

inverkan på personerna då några redan hade fått sina datum men andra väntade med en 

blandning av nervositet och förväntan på beskedet. Alla personerna upplevde att de skulle 

kunna återgå till sitt normala liv efter förslutningen av stomin samt trodde att de inte skulle 

få andra tarmproblem (Danielsen et al., 2013a). Personernas upplevelser var att en lyckad 

anpassning av stomin påverkades av att personerna var ordentligt förberedda genom 

kunskap och förståelse om diagnosen, operationen, stomin och förväntningar på livet efter 

stomi operationen (Thrope et al., 2014). 
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6.4 Resultatsammanfattning 

Kvinnor beskrev upplevelser av ett lägre värde som kvinna samt påverkan på både 

självbilden och kvinnligheten. För de med en temporär stomi var just den vetskapen ett sätt 

att mentalt kämpa med stomin. Både män och kvinnor beskrev att stomin var ett tabubelagt 

ämne då de hellre diskuterade den bakomliggande sjukdomen än om stomin. Trots att många 

haft sin stomi i flera år upplevde de fortfarande problem i vardagen. För att klara av det 

dagliga livet var en noggrann planering av vikt vilket medförde att livet styrdes av rutiner. 

Personer med tarmstomi beskrev begränsningar i vardagen, personlig hygien, dålig sömn 

och sexuella begränsningar. Med tiden kom acceptansen och att lära sig hantera stomin var 

ett sätt att anpassa sig till livet med stomin. För en del var tron på gud en hjälp för att 

acceptera stomin. 

7 DISKUSSION 

 

7.1 Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie innebär att upplevelser från flera personer erhålls jämfört med om 

en empirisk studie hade genomförts. En annan fördel med att göra en litteraturstudie är att 

det blir lättare att få ett internationellt perspektiv då det ofta förekommer artiklar från flera 

delar av världen. Att använda sig av litteraturstudier är också lämpligt för att kunna 

sammanställa relevant kunskap (Kristensson, 2014) och genom det få den senaste 

forskningen inom området. Att göra sökningen på ett strukturerat sätt med booleska 

sökoperatorerna OR, AND och ämnesord ökar chansen att hitta relevanta artiklar som svara 

på syftet. Dock svara inte alla artiklar som hittas i databassökningarna på syftet 

(Kristensson, 2014). Att söka i Cinahl, Medline och Psycinfo stärker trovärdigheten och 

gjorde även att det var större chans att hitta fler relevanta träffar eftersom databaserna 

behandlar området omvårdnad (Henricson, 2012).  

För att granska artiklarna användes en granskningsmall för kvalitativa artiklar från 

Kristensson (2014) där varje fråga poängsattes och poängnivåerna för låg, medel och hög 

kvalitet sattes. Alla artiklar genomgick samma granskning. Om det istället hade varit två 

personer som gjorde granskningen av artiklarna individuellt, hade värderingen blivit mer 

objektiv och artiklarna hade granskats utifrån två personers perspektiv, vilket hade ökat 

trovärdigheten. Författaren genomförde analysen ensam men handledaren läste igenom de 

framtagna kategorierna och subkategorierna vilket ökade trovärdigheten (Henricson, 2012). 

Att använda sig av integrerad analys gör enligt Kristensson (2014) det mer överskådligt för 

läsaren att följa innehållet samt att resultatet blir mer strukturerat. Svårigheter som framkom 

under analysprocessen var att veta vilken kategori meningsenheter skulle vara under då 

meningen eller stycket kunde passa under t.ex. två kategorier och då behövde bestämmas 

vilken kategori som det passade bäst under. 

 Något annat som ökar trovärdigheten är att studierna i den genomförda litteraturstudien har 

använt samma metod (Henricson, 2012). I nio av 10 studier har en kvalitativ 

fenomenologisk metod använts. Vissa av studierna har en kombination av hermeneutik och 
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fenomenologi använts. En studie har en mixad metod men endast den kvalitativa delen av 

resultatet användes i resultatet.  

Utifrån pålitlighet ska författarens förförståelse beskrivas enligt Henricson (2012). 

Författaren har ingen tidigare förförståelse om hur vuxna personer upplever sin tarmstomi. 

Förståelsen har dock ökat och gett en inblick i olika människors upplevelser genom att söka 

fakta till bakgrunden och även genom att läsa artiklarna som inkluderades i resultatet. Därför 

kan inte en subjektiv påverkan av resultatet helt uteslutas. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar angående t.ex. hur kvinnor upplevde det att få en tarmstomi var intressant och 

vid eftertanke inte speciellt förvånande, eftersom det i samhället inte verkar finnas en social 

acceptans runt avföring då det är något som döljs från omgivningen. Vilket gör att de här 

kvinnorna upplever flera problem med tanke på att stomin tömmer sig när den vill och det går 

inte direkt att kontrollera det. Även Lindwall (2012) tar upp det och menar att idealkroppen 

bland annat ska vara frisk, vacker, välluktande och kontrollerad. Utifrån resultatet i den 

genomförda studien beskrevs upplevelser av problem på flera av punkterna som samhället 

definierar som en frisk kropp. 

Resultatet visar att personer från flera länder upplevde tarmstomin som ett tabubelagt ämne 

vilket tyder på att det inte är direkt kopplat till landets kultur och samhälle. I en egen 

reflektion verkar det istället vara mer övergripande och en viktig del som sjuksköterskor 

behöver ha kunskap om och förebygga genom att vara medvetna om hur de ser på kroppen 

och att de tänker på att inte visa obehag eller liknande genom kroppsspråk vid hantering av 

stomin då det inte underlättar för patienten. Lindwall (2012) menar att hur sjuksköterskor ser 

på t.ex. kroppen är kopplat till vilken typ av vård patienter får. Resultatet visar också att när 

de med en temporär tarmstomi blev av med den upplevde de glädje, och kände sig normala 

igen. Att de upplevde sådan lättnad kan kopplas till Tao et al. (2013) som beskrev att personer 

kan uppleva sig som onormala med en tarmstomi. Persson (2008) beskrev även att det sociala 

livet påverkas, vilket tydligt syns i resultatet då det är flera som beskriver någon form av 

problem i det sociala livet. 

I resultatet framkommer det att personer upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

om stomin och vad operationen innebar av sjuksköterskorna vilket resulterar i att de inte är 

redo postoperativt för att ta hand om stomin. Bristen på information upplevdes av deltagare i 

studier som var genomförda i andra länder än Sverige. En orsak till det kan bero på som 

Hallén (2008) beskriver att den svenska patientundervisningen har en struktur och är mer 

noggrann i att göra patienten delaktig i att lära sig hantera stomin. Andra beskrev att deras 

anhöriga var ett stöd vid lärandet av hanteringen av stomin, samtidigt fick anhöriga också lära 

sig hur stomin fungerade och att hantera den vilket resulterade i att de kunde hjälpa personen 

med bland annat tömning och byte av bandage. 

I resultatet beskriver personer med tarmstomi att den information de fick från sjuksköterskor 

preoperativt medförde att de sedan fick orealistiska förväntningar, att livet med en tarmstomi 

var problemfritt. När de sedan fick svårigheter trodde de att deras problem var onormala och 
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att de var ensamma om problemen. Persson (2008) tar upp vikten av uppföljning från 

stomiterapeuter eller sjuksköterskor för dem som fått en stomi. En egen reflektion är att det 

kan vara bra med uppföljning och mer realistisk undervisning från sjuksköterskorna såväl 

preoperativt som postoperativt. I resultatet framkommer att män och kvinnor upplever att 

lättaste sättet att få stöd och kunskap var genom samtal med någon annan som hade eller hade 

haft en tarmstomi. Hallén (2008) kallar den personen för mentor dvs en person som haft en 

stomi under längre tid och kan dela med sig av sina erfarenheter. 

Den svenska sjukvården kostade 278 miljarder kronor år 2007 samtidigt har Sverige ett lägre 

antal slutenvårdsplatser per invånare och kortare vårdtid jämfört med andra länder. Antalet 

vårdtillfällen i Sverige ökar istället vilket innebär att patienter oftare återkommer 

(Socialstyrelsen, 2009). En reflektion blir då att den nuvarande svenska sjukvården inte är 

kostnadseffektivt eftersom sjukvården vill att patienter ska återkomma i minsta möjliga mån. 

En bra patientundervisning och information om stomin som sträcker sig från den preoperativa 

fasen till den postoperativa fasen skulle då ses ur ett samhällsperspektiv som kostnadseffektivt 

eftersom personerna genom informationen är förberedda inför att få stomin och lättare kan 

acceptera och lära sig hantera den. En positiv konsekvens kan då bli att vårdtiden förkortas 

men även att risken minskas till en ökad vårdtid relaterat till oförmåga att hantera stomin. 

Utifrån ett genusperspektiv är resultatet relativt jämt fördelat mellan könen, dock finns det 

några studier som endast behandlar kvinnors upplevelser och gör att det inte blir helt jämställt. 

Genus innebär också reflektion över vad som anses som manligt och kvinnligt och om det 

finns något som skiljer sig mellan könen (Dahlborg- Lyckhage & Eriksson, 2010). Att få en 

tarmstomi påverkar både kvinnor och män genom att de inte kan använda åtsittande kläder 

eftersom det både trycker på stomin och gör att stomin syns. Vilket minskar både mannens 

och kvinnans känsla av att uppleva sig som manlig eller kvinnlig. En annan del av att få en 

tarmstomi som påverkar det manliga och kvinnliga är oförmåga att vara sexuellt aktiv. För 

män är det negativt mot deras maskulinitet att ha problem med erektion och ejakulation. För 

kvinnor påverkas femininiteten negativt av smärtor och obehag vid samlag (Berndtsson, 

2008). Utifrån resultatet framkom det bland annat att både män och kvinnor har svårt att 

uppleva sig attraktiva med en stomi vilket också påverkar maskuliniteten och femininiteten 

negativt. 

I resultatet beskriver män och kvinnor en bristande information eller att de hellre vill ha 

informationen innan operationen för att kunna förbereda sig eller för att få veta riskerna med 

operationen och därigenom få bestämma om de vill genomföra den. Utifrån ett etiskt 

perspektiv behöver personer relevant information, alltså ett underlag för att kunna göra sina 

val. Informationen behöver sedan anpassas till personens kunskapsnivå och intellektuella 

förutsättningar. Förutom det här behöver personen förstå informationen, vilket innebär att hen 

får tillgång till informationen som gör att hen förstår samt att tid för eftertanke ges. Att tänka 

på det här är en förutsättning för att skapa delaktighet inom bland annat vården (Thorsén, 

2010). 

Av de 10 artiklar som inkluderades i studien var sex studier från Europa varav två var gjorda i 

Storbritannien, två i Danmark samt en var i Sverige respektive Tyskland.  Av de fyra 
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studierna från länder utanför Europa var två studier gjorda i Brasilien, en i Singapore och en i 

USA. Eftersom de inkluderade artiklarna kommer från flera håll i världen kan resultatet till 

viss del överföras, dock upplevde inte alla människorna situationerna lika vilket skulle kunna 

vara kulturellt- och samhällsbetingat. Resultaten från artiklarna kan till stor del tillämpas i 

Sverige som kunskap då det är ett mångkulturellt land. Vidare var många av upplevelserna 

personerna beskrev lika oavsett var i världen studierna gjordes (Se tabell 1). 

Sjukvårdssystemen i länderna som studierna genomfördes i skiljer sig mer eller mindre och 

kan ha påverkat personernas upplevelser utifrån deras olika ekonomiska resurser. 

7.3 Slutsats 

Slutsatsen är att personerna upplevde olika former av problem och begränsningar i det dagliga 

livet när de fått en tarmstomi t.ex. noggrann planering vid resor, känslan av ett lägre värde 

som person och känslan att personen inte är som alla andra. Det visade sig att de med tiden 

lärde sig acceptera och hantera tarmstomin. 

7.4 Kliniska implikationer 

Personer med tarmstomi går igenom en omvälvande förändring i livet. Att få en stomi kan 

ge problem på flera plan i det dagliga livet som andra normalt inte upplever som ett problem 

eller lägger någon större vikt vid, men för personer med en tarmstomi upplevs som 

problematiskt och jobbigt. Resultatet från den genomförda studien är användbart för 

sjuksköterskor för ökad kunskap om personer med tarmstomi och deras upplevelser. För att 

ge kunskap till personer som ska få en tarmstomi för att de ska förstå att de inte är ensamma 

i att uppleva sig som annorlunda osv. och för att se vilka områden andra människor haft 

problem med skulle den här litteraturstudien kunna användas som komplement vid samtal 

med patienten. Anhöriga kan ta del av resultatet för att få en insikt och förståelse vad deras 

anhöriga går igenom för att vara förberedda och kunna hantera problemen om de uppstår. 

7.5 Vidare forskning 

Mer forskning i ämnet skulle kunna vara att genomföra fler kvalitativa studier för att få en 

djupare inblick i de problem personerna upplever men också för att kanske finna andra 

problem som inte framkommit tidigare studier. Kvantitativa studier skulle också kunna 

göras för att se om de upplevda problemen går att generalisera till båda könen. Fler studier 

behövs på vilka sexuella begränsningar män upplever efter en tarmstomi men även generella 

studier inom sexuella begränsningar skulle behövas då det fanns få studier inom det 

området. Det vore också intressant att genomföra studier om hur anhöriga upplever det att 

leva med personer som har fått en tarmstomi. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstract Antal artiklar 

till resultatet 

Cinahl 

2016-02-04 

 S1 Ostomy 

(MH) 

1 732 träffar    

Cinahl 

2016-02-04 

S2 Stoma 

(fritext) 

1 751 träffar    

Cinahl 

2016-02-04 

S3 Life 

experience 

(MH) 

14 090 träffar    

Cinahl 

2016-02-04 

S4 Experienc* 

(fritext) 

227 753 

träffar 

   

Cinahl 

2016-02-04 

S5 Emotions 

(MH) 

17 815 träffar    

Cinahl 

2016-02-04 

S6 S1 OR S2 2 900 träffar    

Cinahl 

2016-02-04 

S7 S3 OR S4 

OR S5 

242 448 

träffar 

   

Cinahl 

2016-02-04 

S8 S6 AND 

S7 

Limiters 

Engelska, peer 

reviewed, 

2005-2016 

212 träffar 212 27 1 

 S9 S6 AND 

S7 Limiters 

Engelska, peer 

reviewed, 

2005-2016, all 

adult 

94 träffar 94 17 (5*) 5 

Medline 

2016-02-04 

S1 Ostomy 

(MH) 

1 108 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S2 Stoma 

(fritext) 

7 159 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S3 Life 

change events 

(MH) 

19 963 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S4 Emotions 

(MH) 

46 508 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S5 S1 OR S2 7 972 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S6 S3 OR S4 67 462 träffar    

Medline 

2016-02-04 

S7 S5 AND 

S6 

28 träffar 28 6 1 

Medline 

2016-02-04 

S8 Experienc* 

(fritext) 

815 557 

träffar 

   

 S10 S6 OR S8 868 922 

träffar 

   

Medline 

2016-02-04 

S11 S5 AND 

S10 

Limiters 

Engelska, 

359 träffar 359 15 (7*) 2 
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2005-2016, 

All adults 19+ 

years 

PsycINFO 

2016-02-07 

S1 Ostomy 

(fritext) 

74 träffar    

PsycINFO 

2016-02-07 

S2 Colostomy 

(DE) 

69 träffar    

PsycINFO 

2016-02-07 

S3 Ileostomy 

(fritext) 

39 träffar    

PsycINFO 

2016-02-07 

S4 Emotions 

(DE) 

35 719 träffar    

PsycINFO 

2016-02-07 

S5 Experienc* 

(fritext) 

531 705 

träffar 

   

PsycINFO 

2016-02-07 

S6 S2 OR S3 91 träffar    

PsycINFO 

2016-02-07 

S7 S4 OR S5 558 454 

träffar 

   

PsycINFO 

2016-02-07 

S8 S1 AND 

S6 AND S7 

4 träffar 4 4 0 

PsycINFO 

2016-02-07 

S9 S6 AND 

S7 

23 träffar 23 (6)* 17 0 

PsycINFO 

2016-02-07 

S10 S6 AND 

S7 

Limiters 

Engelska, peer 

reviewed, 

2005-2016, 

adulthood 18+ 

years 

7 träffar 7 7 0 

*Artiklar som funnits i tidigare sökning i databasen Cinahl. 

En artikel hittades på google vid sökning efter en annan artikel som lästes och inkluderades. 
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Bilaga 2. Artikelmatris         1(10) 

Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Danielsen, A.K., 

Soerensen, E.E., Burcharth, 

K., & Rosenberg, J. 

(2013a). 

Impact of a temporary 

stoma on patients´ everyday 

lives: feelings of 

uncertainty while waiting 

for a closure of the stoma. 

Journal of Clinical 

Nursing, 22(9-10), 1343- 

1352 

Doi: 10.1111/jocn.12011 

 

Land: Danmark 

 

Artikel 1 

 

 

Syftet var att 

studera 

patienters 

erfarenheter av 

påverkan av en 

temporär stomi 

i deras dagliga 

liv. 

Design: Kvalitativ med en hermeneutisk och 

fenomenologisk ansats. 

Urval: Stratifierat urval från en stomi klinik, 

sju personer deltog i studien. 

Inklusionskriterier: Fysiskt och mentalt 

kapabla att delta, kommunicera utan problem, 

intresse att berätta sina erfarenheter och lyssna 

till andras, personerna behövde fortfarande ha 

en stomi. 

Exklusionskriterier: De som inte längre ville 

delta i studien. 

Studiegrupp: Sju personer genomförde 

studien där två var kvinnor och fem var män 

mellan 40 och 75 år. 

Datainsamling: Intervjuer i fokusgrupper. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, vidare kodades teman utifrån 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats.  

Styrkor: Studiens syfte 

och design fanns tydligt 

beskrivet. Hur 

deltagarna rekryterades 

och mättnad av antalet 

deltagare beskrev också. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen var även 

tydligt beskrivet. 

Forskarnas roll till 

deltagarna beskrevs 

också. Resultatet var 

logiskt, lätt att följa och 

speglade den data som 

hade samlats in. Belägg 

för komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

fanns beskrivet. 

 

Svagheter: Forskarnas 

förförståelse beskrev 

inte. 

 

Kvalitet: Hög 

Personer med temporära stomier beskrev 

en ständig känsla att behöva kontrollera 

stomin. De beskrev hur de på olika sätt 

blivit överraskade efter operationen och 

att de upplevde sig osäkra. En del ansåg 

att deras liv hade gjorde en 

helomvändning vilket var tvärtemot 

bilden som sjuksköterskorna hade gett 

preoperativt. Flera ansåg att då de hade 

en temporär stomi behövde inte anhöriga 

se den. De upplevde även att stomin var 

ett tabubelagt ämne och kopplat till 

kroppslig skuld och skam. Personerna 

samtalade om hoppet för en förslutning 

av stomin och upplevde samtidigt en 

viss stress över att det inte skulle ske. De 

beskrev att ett sätt att lära sig leva med 

stomin var att samtala med andra som 

hade haft tarmstomi längre och kunde 

dela med sig av sina erfarenheter. Att 

lära sig hantera stomin ansågs som en 

början till att anpassa sig till livet med 

en stomi. 
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Danielsen, A.K., 

Soerensen, E.E., Burcharth, 

K., & Rosenberg, J. 

(2013b). 

Learning to live with a 

permanent intestinal 

ostomy. 

Journal of Wound, Ostomy 

and Continence Nursing, 

40(4), 407-412 

Doi: 

10.1097/won.0b013e31829

87e0e 

 

Land: Danmark 

 

Artikel 2 

 

Syftet var att 

studera 

påverkan av en 

permanent 

stomi på 

patienters 

dagliga liv. 

Design: Kvalitativ med en hermeneutisk och 

fenomenologisk ansats. 

Urval: Personer från en stomi klinik där 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades av stomi sjuksköterskorna.  

Inklusionskriterier: Framgår inte. 

Exklusionskriterier: Framgår inte. 

Studiegrupp: 15 personer deltog i studien 

varav åtta personer var kvinnor och 7 personer 

var män i en ålder mellan 22 och 83 år. 

Datainsamling: Intervjuer i fokusgrupper. 

Dataanalys: Intervjuer spelades in och 

transkriberades sedan analyserades materialet 

utifrån kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats.  

Styrkor: Syftet och den 

valda designen i studien 

fanns tydligt beskrivna. 

Hur deltagarna 

rekryterades och att 

mättnad fanns var väl 

beskrivet. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen var också 

tydligt beskrivet. 

Författarnas 

förförståelse beskrevs. 

Resultatet var logiskt, 

lätt att följa och 

speglade den data som 

samlades in. Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

fanns beskrivet. 

 

Svagheter: Forskarnas 

roll till deltagarna 

beskrev inte. 

 

Kvalitet: Hög 

Män och kvinnor med permanenta 

tarmstomier beskrev en rädsla för att 

andra skulle kunna se och känna lukten 

av deras stomi. De upplevde också att 

stomin var ett tabubelagt ämne och de 

diskuterade hellre sin bakomliggande 

sjukdom än stomin. En del av 

personerna införde egna begränsningar i 

det dagliga livet för att andra inte skulle 

känna till stomin vilket kompenserade 

för deras bristande kontroll över 

kroppen. De beskrev även en oro över 

att andra skulle märka stomin om de 

stötte mot varandra eller under åtsittande 

kläder. En del upplevde att fortsatt 

kontakt med personer de umgåtts med 

innan stomin hjälpte dem att hitta sin 

identitet. Personerna beskrev de 

orealistiska uppfattningar om hur det 

skulle vara att leva med en tarmstomi 

som de hade fått av sjuksköterskor 

preoperativt. Vilket resulterade i att när 

de fick problem trodde de att deras 

problem var onormala och att endast de 

hade problemen. De upplevde att 

informationen som gavs på sjukhuset 

inte motsvarade deras behov. 
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Honkala, S., & Bertero, C. 

(2009). Living with an 

ostomy: Women´s long 

term experiences. 

Nordic Journal of Nursing 

Research, 29(2), 19-22 

Doi: 
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Land: Sverige 

 

Artikel 3 

 

 

Syftet var att 

få ökad 

kunskap och 

förståelse om 

vad ett liv med 

stomi betyder 

som kvinna 

och hur det 

påverkar 

livssituationen. 

Design: Kvalitativ med en fenomenologisk 

ansats. 

Urval: En stomiterapeut valde ut de personer 

som svarade på inklusionskriterierna. 

Personerna fick sedan en skriftlig information 

hemskickad för att svara om de ville delta.  

Inklusionskriterier: Personerna var kvinnor 

18 år eller äldre, haft en stomi i minst två år, 

kunde bra svenska och ville delta i studien. 

Exklusionskriterier: Hade inga. 

Studiegrupp: 17 kvinnor deltog i studien i en 

ålder mellan 33 och 80 år. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. Materialet analyserades 

sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys där 

teman tillslut skapades. 

Styrkor: Syftet och 

studiens design finns 

tydligt beskrivet. Hur 

deltagarna rekryterades 

finns också beskrivet. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen fanns 

tydligt beskrivet. 

Resultatet var lätt att 

följa och speglade den 

data forskarna hade 

samlat in. Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

fanns beskrivet. 

 

Svagheter: Mättnad i 

antalet deltagare fanns 

inte beskrivet. 

Forskarnas roll till 

deltagarna och deras 

förförståelse fanns inte 

heller beskrivet. 

 

Kvalitet: Hög 

Att ha en tarmstomi upplevde kvinnorna 

som begränsningar av olika 

kroppsrelaterade aktiviteter, de ansåg 

också att stomin var ett hinder som 

orsakade att normala arbetstider inte 

fungerade. Andra kroppsliga 

begränsningar var läckage och lukten 

från stomin. Deras rädsla för att stomin 

skulle läcka eller lukta gjorde att 

kvinnorna inte vågade resa med t.ex. 

buss. De hade även svårigheter att delta i 

sociala aktiviteter som t.ex. gå på teater 

eller shoppa. Kvinnorna upplevde en 

lägre värdighet som kvinna då de 

jämförde sig med andra friska kvinnor. 

Hur kulturen och samhället ser på 

avföring påverkade dem eftersom att gå 

på toaletten ska döljas och i samhället är 

idealet att kvinnor ska vara rena och 

attraktiva. Med stomin var det motsatsen 

till vad samhällets normer. De upplevde 

att de inte kunde ha tighta kläder och 

kunde därför inte framhäva sina 

kvinnliga kurvor vilket de ansåg som 

negativt. Kvinnorna upplevde dock att 

livet med stomin var bättre än livet 

innan och tillslut hade de accepterat sin 

stomi. 
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Lim, S.H., Chi Chan, S.W., 

& He, H-G. (2015). 

Patients´ experiences of 
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postoperative period. 
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Artikel 4 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

erfarenheter av 

att utföra 

egenvård av 

stomier I den 

första 

postoperative 

perioden. 

Design: Kvalitativ med en fenomenologisk 

ansats. 

Urval: Bekvämlighetsurval användes för att 

rekrytera 16 deltagare som passade 

inklusionskriterierna, fyra personer ville inte 

delta i studien. 

Inklusionskriterier: Hade genomgått en 

elektiv kolorektal resektion såväl 

laparoskopisk som öppen, hade en stomi, låg 

på kolorektal kirurgi avdelningen, kunde 

antingen engelska eller mandarin och var 21 år 

eller äldre. 

Exklusionskriterier: hade inga. 

Studiegrupp: 12 personer deltog i studien där 

sju personer var män och fem var kvinnor 

mellan 40 och 72 år. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. De intervjuer som var 

på mandarin översattes av huvudundersökaren 

och lästes av två sidoundersökare så 

översättningen blev rätt. Sedan användes en 

kvalitativ innehållsanalys för att skapa 

kategorier och teman. 

Styrkor: Studiens syfte 

och design finns tydligt 

beskrivet. Även hur 

deltagarna rekryterades 

beskrevs tydligt. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen var tydligt 

beskrivna. Att 

datamättnad uppnåddes 

finns beskrivet. 

Resultatet var logiskt 

och lätt att följa samt 

speglade den data 

forskarna hade samlat 

in. Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

fanns beskrivet. 

 

Svagheter: Forskarna 

beskrev inte sin roll till 

deltagarna. Författarnas 

förförståelse fanns inte 

beskrivet. 

 

Kvalitet: Hög 

I samband med att personerna 

genomgick stomioperationen upplevde 

de att de var oförberedda relaterat till 

dålig information angående stomin. Det 

resulterade i att personerna inte var redo 

att hantera sin tarmstomi de första 

veckorna postoperativt. De ansåg också 

att om de fått informationen preoperativt 

och fått bättre information angående 

t.ex. hur en stomi ser ut, olika former av 

stomipåsar samt hur en stomi hanteras 

hade de upplevt sig bättre förberedda 

mentalt. En del av personerna beskrev 

att det tog mellan två till fyra veckor att 

anpassa sig till livet med en tarmstomi 

efter att de kommit hem, de kunde sedan 

återgå till sina dagliga aktiviteter som 

tidigare. Andra upplevde stomin som en 

begränsning vid t.ex. hushållsarbete, 

duschning, arbete och fysisk aktivitet. 

Männen och kvinnorna beskrev även att 

stomin påverkade deras sömn negativt 

då de vaknade under natten för att 

tömma stomin eftersom de var oroliga 

att den skulle bli full och läcka. Andra 

beskrev att stomin påverkade sömnen då 

personerna inte vågade byta sovläge. 
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Owen, J., Paget, J., & 
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Artikel 5 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

erfarenheter av 

att ha en stomi 

med 

efterföljande 

stomi 

återförings 

påverkan på 

deltagarnas 

liv. 

Design: Kvalitativ med en fenomenologisk 

ansats. 

Urval: Målmedvetet urval för att få en 

varierande data. Personerna rekryterades via 

deras kontakt med stomivård avdelningen på 

ett sjukhus.  

Inklusionskriterier: Personer med erfarenhet 

av stomi och stomi förslutning. 

Exklusionskriterier: Hade inga. 

Studiegrupp: 5 personer deltog i studien där 

tre var kvinnor och två var män mellan 60 och 

80 år. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuer som spelades in och 

transkriberades sedan, samtidigt tog 

undersökaren noteringar om kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. En kvalitativ innehållsanalys 

användes för att hitta teman och kategorier 

med likheter och skillnader. 

Styrkor: Syftet i studien 

finns väl beskrivet samt 

vilken design som 

användes. Hur 

deltagarna rekryterades 

och att mättnad inte helt 

fanns var också 

beskrivet. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen var väl 

beskrivna. Resultatet är 

lätt att följa och speglar 

den data som forskarna 

fick in. 

 

Svagheter: Forskarnas 

roll och förförståelse 

finns inte beskrivna. 

Belägg för 

komponenterna fanns 

inte heller beskrivet. 

 

Kvalitet: Hög 

Personer med en temporär stomi beskrev 

upplevelser av mer eller mindre problem 

innan förslutningen av stomin. En del 

personer accepterade stomin direkt som 

en del av behandlingen för den 

bakomliggande sjukdomen. Personerna 

var mer rädda att det skulle hända något 

under själva operationen. Några av 

personerna upplevde att de vande sig vid 

stomin efter en tid och kunde göra saker 

som de gjort innan de fick stomin. 

Männen och kvinnorna beskrev att de 

hela tiden väntade på brevet om 

förslutning av stomin, några var så 

ivriga att få bort stomin att de kunde ha 

tänkt sig göra förslutningen utan 

anestesi. Direkt efter förslutningen 

upplevde personerna inga problem. Men 

efter en period började de få problem, 

några behövde fortfarande kontrollera 

när och vad de åt, andra behövde gå på 

toaletten många gånger under dagen 

trots normal avföring. En del påverkades 

så mycket att de blev våldsamma mot 

såväl läkare som anhöriga. 
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Artikel 6 

 

Syftet var att 

studera 

erfarenheter 

hos kvinnliga 

kolorektal 

cancer 

överlevare 

med stomier. 

Design: Kvalitativ med en grundad teori 

ansats. 

Urval: Använde sig av deltagare i en tidigare 

studie bland kolon- och rektal cancer 

överlevare med stomier från North 

Carolina(KPNC), Northwest (KPNW) och 

Hawaii (KPH). Endast kvinnor från KPNC och 

KPNW deltog i den här studien.  

Inklusionskriterier: Alla kolon- och rektal 

cancer överlevare (minst fem år efter diagnos), 

permanent stomi, fanns registrerade i Kaiser 

permanente regions: North Carolina, 

Northwest och Hawaii, mellan 2000-2006.  

Exklusionskriterier: Hade inga. 

Studiegrupp: 30 kvinnor deltog i studien alla 

kvinnor var yngre än 60 år. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades av ett professionellt 

transkriptions företag. Fyra av sex författare 

deltog i kodningen av data och använde sig av 

grundad teori. De andra två författarna kodade 

varje material för övergripande teman. 

Huvudförfattaren placerade sedan kvinnorna i 

grupper som bäst beskrev deras erfarenheter. 

Styrkor: Syftet i studien 

finns tydligt beskrivet 

och vilken vald design 

som användes. Hur 

deltagarna rekryterades 

och att mättnad i antalet 

deltagare fanns 

beskrivet. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen finns även 

tydligt beskrivna. 

Forskarnas förförståelse 

finns beskriven. 

Resultatet är lätt att följa 

och speglar den data 

som samlades in. Belägg 

för komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

finns beskrivet. 

 

Svagheter: Författarna 

beskriver inte sin roll i 

relation till deltagarna.  

 

Kvalitet: Hög 

En del kvinnor beskrev att de inte 

upplevde någon sexuell påverkan av att 

ha en stomi, det kunde aldrig vara 

spontant och de använde sig av 

tubtoppar eller handdukar för att dölja 

stomin och samtidigt hålla den på plats. 

De här kvinnorna upplevde att deras 

partner var väldigt förstående angående 

stomin och fortfarande såg kvinnorna 

som attraktiva. Andra kvinnor beskrev 

istället att få en stomi påverkade deras 

sexualitet mer pga. smärta vilket 

resulterade i att de inte längre kunde 

vara sexuellt aktiva. Några hade istället 

inga problem att med att inte längre vara 

sexuellt aktiva relaterat till smärta då det 

inte haft så stor del i äktenskapen innan. 

En del av kvinnorna var inte längre 

sexuellt aktiva men relaterat till ålder. 

De hade varit tillsammans med sin 

partner länge och upplevde sig inte 

längre ha ett behov av sexualitet, de 

gjorde små saker för varandra istället för 

att visa omtanke eller hade fysisk närhet 

genom att hålla hand eller sitta 

tillsammans i soffan. En del andra 

kvinnor hade ingen partner i samband 

med att de fick stomin och var rädda att 

ingen skulle uppleva dem attraktiva med 

en stomi. Några var änkor men ansåg att 

de nu inte behövde en ny partner.  
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Artikel 7 

 

Syftet var att 

bättre förstå 

känslorna hos 

stomipatienter 

och att 

förbättra deras 

moral som 

medmänniskor 

genom 

humaniserad 

vård. 

Design: Kvalitativ med en hermeneutisk och 

fenomenologisk ansats. 

Urval: De patienter som fanns på avdelningen 

under två månader vilket är ett 

bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier: Hade inga. 

Exklusionskriterier: Hade inga. 

Studiegrupp: 15 patienter deltog i studien. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna transkriberades och 

meningar eller enheter togs ut som svarade på 

syftet. I nästa steg markerades känslorna som 

fanns i enheterna för att sedan sättas ihop i 

teman. 

Styrkor: Syftet finns 

väl beskrivet, även 

studiens design finns 

beskriven. Hur 

deltagarna rekryterades 

och datainsamlingen 

samt dataanalysen finns 

beskrivna. Forskarnas 

förförståelse finns 

beskrivet. Resultatet är 

logiskt och lätt att följa 

samt speglar den data 

som samlades in. 

 

Svagheter: Mättnad av 

deltagare finns inte 

beskrivet. Forskarnas 

roll till deltagarna finns 

inte beskrivet. Belägg 

för komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

är inte beskrivet. 

 

Kvalitet: Medel 

Både män och kvinnor beskrev en 

osäkerhet och oro över stomin samt att 

de endast accepterade att genomgå 

operationen när det inte fanns något 

annat alternativ. De berättade även att 

det var jobbig i början men med tiden 

lärde de sig att leva med stomin. En del 

personer hade aldrig hört talas om en 

tarmstomi och visste inte vad det 

innebar. De upplevde en sorg över att de 

upplevde sig som annorlunda jämfört 

med andra och upplevdes förneka såväl 

sin kropp som sin existens. I det dagliga 

livet försökte personerna ignorera 

smärtan och anpassa sig till det nya 

hälsotillståndet. Flera upplevde att det 

inte var några svårigheter att återgå till 

de aktiviteter de gjort innan operationen. 

Några upplevde begränsningar i 

sexualiteten speciellt för de utan partner 

och en del av männen hade 

erektionsproblem. Personerna upplevde 

också att något enkelt som att duscha 

inte längre var lätt då de alltid behövde 

ha en påse. Några beskrev att de inte 

tyckte om stomin eftersom de upplevde 

att den tömde sig vid fel tidpunkter och 

att de inte kunde kontrollera tömningen. 
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Artikel 8 

 

Syftet var att 

genomföra en 

bedömning av 

fysiska 

symptom, 

livskvalitet, 

problem I 

vardagen och 

patientens 

förväntningar 

samt 

klagomål. 

Design: Mixad metod. 

Urval: Personer som var inlagda på det valda 

sjukhuset och uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Personerna träffades 

innan operation, tre månader efter operation, 

tremånader efter stomi återföring samt 12 

månader efter första operationen.  

Inklusionskriterier: Personer som genomgick 

en resektion av sigmodium eller rektum, 2002-

2003. 

Exklusionskriterier: Akut kirurgi, kirurgi 

pga. återkommen sjukdom samt personer över 

80 år eller som var kognitivt nedsatta och 

därför inte kunde svara på frågorna. 

Studiegrupp: 35 personer deltog i studien där 

10 st var kvinnor och 25 st var män. Endast 29 

personer genomförde alla uppföljnings 

intervjuer. 

Datainsamling: Semi- strukturerade intervjuer 

och ett frågeformulär. 

Dataanalys: Frågeformuläret lämnades vid 

första återbesöket och skulle återlämnas inom 

fyra veckor. Semi- strukturerade intervjuer 

gjordes vid varje återbesök. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades och 

analyserades enligt en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvantitativ data som framkom 

i studien genomgick en statistisk analys. 

Styrkor: Studiens syfte 

finns väl beskrivet. Den 

valda designen och hur 

deltagarna finns också 

tydligt beskrivet. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen finns 

tydligt beskrivet. 

Forskarna beskriver 

även sin roll till 

deltagarna. Resultatet är 

lätt att följa och speglar 

den data som samlades 

in. 

 

Svagheter: Författarna 

nämner inte att antalet 

deltagare uppnådde 

mättnad. Forskarna 

beskriver inte heller sin 

förförståelse. 

Komponenterna för 

trovärdighetsbegreppet 

beskrevs inte heller. 

 

Kvalitet: Hög 

Resultatet av intervjuerna visade en 

förbättrad fritid och kroppsuppfattning. 

Några delar av livskvalitet som 

relationskvaliteten och ekonomin hade 

en negativ påverkan på personernas 

livskvalitet, men andra delar av 

livskvalitet hade en positiv påverkan 

istället. Resultatet visade vidare att de 

flesta personerna mådde bättre än 

förväntat efter stomi operationen men 

efter återföringen av stomin mådde de 

flesta sämre än förväntat istället. 
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Land: Brasilien 

 

Artikel 9 

 

Syftet var att 

beskriva 

utmaningarna 

som personer 

möter vid 

anpassning till 

permanent 

kolostomi. 

Design: Kvalitativ med en fenomenologisk 

ansats. 

Urval: Personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades om 

deltagande i studien.  

Inklusionskriterier: Personer med permanent 

kolostomi som tillhörde stomi programmet på 

det valda sjukhuset. 

Exklusionskriterier: Hade inga. 

Studiegrupp: 5 personer deltog i studien där 

tre var kvinnor och två var män mellan 40 och 

75 år. 

Datainsamling: Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan för vidare analys enligt 

kvalitativ innehållsanalys. Delar togs ut som 

var centrala vilka ledde till kategorisering av 

data och till slut tre teman. 

Styrkor: Det finns ett 

tydligt och välbeskrivet 

syfte, studiens design 

finns beskriven samt hur 

deltagarna rekryterades. 

Datainsamlingen och 

dataanalysen finns 

tydligt beskriva. 

Resultatet är logiskt, lätt 

att följa och speglar den 

data som samlades in. 

 

Svagheter: Tillräckligt 

många för mättnad av 

data beskrevs inte. 

Forskarnas roll och 

förförståelse beskrivs 

inte heller. Belägg för 

komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

beskrevs inte heller. 

 

Kvalitet: Hög 

Livet med en tarmstomi innebar 

fysiologiska, funktionella och 

psykosociala förändringar som 

påverkade personernas garderob, kost, 

kroppsuppfattning och tömning av 

avföring. De beskrev att de inte längre 

kunde använda åtsittande kläder då det 

var obekvämt. Personerna upplevde 

även att de ständigt luktade bland andra 

människor pga. deras stomi. Några 

personer mådde dåligt efter att ha fått 

stomin och lämnade inte sitt hem på ett 

år och hade under den perioden en 

depression. Andra fick hjälp av sina 

anhöriga att inse att de inte hade förlorat 

t.ex. en kroppsdel utan fått något extra 

och kunde genom det acceptera sin 

tarmstomi. Några såg på stomin som en 

problemlösare och inte som ett problem 

men de upplevde samtidigt att 

sjuksköterskor behövde informera och 

förbereda personerna bättre. Flera 

beskrev att de upplevde stomin som 

jobbig i början men med tiden lärde sig 

hantera och leva med den. 
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Artikel 10 

 

Syftet var att 

utforska 

individuella 

erfarenheter av 

att leva med en 

ny stomi samt 

interaktioner 

med hälso- 

och sjukvården 

över tid. 

Design: Kvalitativ med en fenomenologisk 

ansats. 

Urval: Ändamålsenligt urval användes där 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna 

identifierades och tillfrågades om deltagande. 

Tre intervjuer gjordes med varje person.  

Inklusionskriterier: Personer med de vanliga 

grundsjukdomarna som ger tarmstomi, 

förväntades ha stomin i mer än ett år, över 18 

år, bra språkkunskaper i engelska samt mindre 

än två månader sedan operation. 

Exklusionskriterier: andra former av stomi än 

tarmstomi. 

Studiegrupp: 12 personer där hälften var än 

respektive kvinnor mellan 30 och 70 år. Två 

personer genomförde endast en intervju pga. 

tidig återföring av stomin och en person 

försvann inför sista intervjun. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan. Meningar och enheter 

togs ut som visade personernas upplevelser. I 

nästa steg jämfördes enheterna med den 

existentiella livsvärlden, vidare sammanfördes 

data i kategorier och teman. 

Styrkor: Ett tydligt 

beskrivet syfte, 

beskriver vilken design 

och hur deltagarna 

rekryterades. Mättnad av 

antalet deltagare nåddes 

och datainsamlingen 

finns tydligt beskriven. 

Författarna tar även upp 

om sin roll i relation till 

deltagarna. Vidare är 

dataanalysen väl 

beskriven. Resultatet är 

lätt att följa och speglar 

den data som samlades 

in. Forskarna nämner 

även om belägg för de 

fyra komponenterna i 

trovärdighetsbegreppet 

under metoden. 

 

Svagheter: Författarna 

tar inte upp om sin 

förförståelse. 

 

Kvalitet: Hög 

Personernas relation till sjuksköterskor 

var avgörande för hur de upplevde sin 

vård. De upplevde även en bristande 

kontroll över kroppen efter operationen. 

Några upplevde att de fick ta hand om 

sin stomi fast de inte var redo och kunde 

då inte ta till sig informationen 

ordentligt. Andra beskrev att de endast 

blivit visade en till två gånger hur 

stomin skulle skötas och fick sedan klara 

sig själva. När personerna sedan skulle 

åka hem upplevde de sig inte säkra inför 

övergång och klara sig själva hemma, 

vilket blev värre när de inte fick vara 

med i beslutet för hemgång. Några av 

männen och kvinnorna fick hjälp av 

sjuksköterskor att visa stomin för 

anhöriga och en hjälp att acceptera den. 

 


