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Sammanfattning 
Bakgrund: Idag lever runt 25 000 personer i Sverige med stomi. Dessa personers erfarenheter är att 
kroppsbilden förändras, skötsel av stomin krävs men även sociala situationer kan påverkas och tycks 
medföra att personer med stomi mår sämre än andra. Mer kvalitativ forskning om att leva med stomi 
skulle kunna bidraga till att personerna med stomi får det enklare att hantera både stomin och nya 
livssituationen.  
Syfte: Studiens syfte var att beskriva personers erfarenheter med stomi.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har gjorts. Sökningarna skede i Medline, Cinalh och 
psykInfo databaser. Tolv vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av 
Fribergs femstegsmetod. Vidare skedde analysen med induktiv ansats. 
Resultat: I resultatet framkom det att personer som lever med stomi både har problem med 
begränsningar och förändringar i livet efter operationen. Familj, vänner och partner är viktiga för 
individen att återfå kontrollen över sitt liv och för att få en stärkt självkänsla igen  
Slutsats: Viktigt för personer med stomi är att lära sig leva, acceptera och hantera stomin för att få ett 
meningsfullt liv. 
 
Nyckelord: Stomi, förändring, kontroll, familj och lidande. 
 
  



 

 

Summary 
Experience with ostomy 
Background: 25000 people in Sweden today lives with an ostomy. These people experience that their 
body image is changing, care of the stoma is required but also social situations may be affected and may 
result in feeling worse than other peoples. More qualitative research about living with an ostomy could 
contribute to making it easier for people to handle both their ostomy and their new everyday life.  
Aim: The aim of the study was to describe people´s experiences of living with ostomy 
Method: A literature study with a qualitative approach has been done. Searches stage in Medline, 
Cinalh and psychiatric information databases. Twelve scientific articles have been examined and quality 
analysed using Fribergs femstegsmetod. Further analysis was done with inductive approach. 
Result: The result showed that people living with ostomy have booth problems with managing the 
ostomy as well as changings in life after surgery. Relations are important for the person with ostomy to 
regain control over their life and rebuild self-confidence. 
Conclusion: It is important for people with ostomy to learn to live with it and be able to accept and 
manage the ostomy to get a meaningful life. 
 
Keywords: Ostomy, change, control, family and suffering  
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Inledning 

 

Bland kvinnor är cancer i tarmarna den andra vanligaste cancerformen och hos 
männen är cancer i tarmarna tredje vanligaste. Personerna som får diagnosen 
tjocktarmscancer är oftast över 60 år (Vonk-Klaassen, Vocht, Ouden, Eddes & 
Schuurmans, 2016). Idag lever 100 000 personer i Storbritannien, 750 000 i USA och 
ca 1 000 000 personer i Kina med stomi (Liao & Qin, 2014). I Sverige finns ca 25 000 
personer i alla åldrar som är stomiopererade (Bohm, 2016). Demografiskt sett ökar 
cancer i tarmarna (Vonk-Klaassen et al., 2016). Inflammatoriska tarmsjukdomar, 
cancer och trauma kan alla behöva behandlas med stomi (Tao, Songwathana, 
Isaramalai & Zhang, 2014). Oavsett om stomin är permanent eller temporär så 
påverkas individerna känslomässigt (Anaraki et al., 2012). Studier har visat att det 
främst är skötseln av stomin som vårdpersonal fokuserar på medan psykologiska sidan 
av att bära stomi är bristfällig. Patienten kan därmed uppleva missnöje över den 
erhållna vården. Attityder och sjuksköterskans bemötande av patienten och dennes 
anhöriga påverkar personens förmåga att hantera sin nya livssituation. Har 
sjuksköterskan kunskap och förståelse för patienten i hens situation kan patienten 
påverkas i positiv riktning i tilltron av vården (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). 
 

Bakgrund 

 

Ordet stomi kommer från grekiskans stoma som betyder mun eller öppning (Muzyczka 
et al., 2013). Stomi är ett kirurgiskt ingrepp där tarmen förs ut genom bukväggen och 
bildar en öppning för avföring och urin (Burch, 2011). Stomin är rödfärgad, saknar 
nerver och därför känner den inte av varken tryck, värme, kyla eller smärta. 
Slemhinnan är skör och vid oaktsamhet kan det lätt börja blöda på ytan. Stomin är 
även inkontinent och med det menas att den saknar förmåga att skicka nervimpulser 
som styr tarmtömningen. Individen måste lära sig när tarmarna töms och hur 
konsistensen på avföringen är (Muzyczka et al., 2013; Persson, 2008). 

Historik 

Historiskt sett går det att läsa i Gamla testamentet om fistlar i tarmarna redan 1010–
930 f.Kr. Stomier är bland de äldsta kirurgiska ingreppen. År 1783 utförde en fransk 
kirurg med framgång en stomioperation på ett nyfött barn, dessvärre avled barnet tio 
dagar senare. Nästa stomioperation utfördes 1793 på ett tre dagar gammalt barn som 
levde i över 40 år (Muzyczka et al., 2013). Förr uppstod tarmöppningar av olika skador 
och bråck. Skadorna gick inte att behandla med kirurgi före 1700-talet då det ledde till 
döden på grund av bristande kunskap om hygien och narkosmedel. Senare under 
1800-talet när hygienen förbättrats och narkosmedel fanns kunde mer avancerade 
operationer utföras (Berndtsson, 2008). Accepterandet av stomi som 
behandlingsmetod skedde först i början av 1900-talet (Muzyczka et al., 2013). 

Olika stomier 

Kolostomi är vanligast av de olika stomityperna. Avföringen som är fast och formbar 
fångas upp i en stomipåse (Burch, 2011). Kolostomi är vanlig vid behandling av cancer- 
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och inflammatoriska tarmsjukdomar (Tao et al., 2014). Från ileum bildas kirurgiskt en 
ileostomi. Avföringen är lös och töms flera gånger varje dygn (Burch, 2011). 
Kolostomier och ileostomier kan vara permanenta eller temporära beroende på 
orsaken till operationen (Cronin, 2012). Urostomi är en annan typ av stomi vilken 
innebär att en bit av tunntarmen ansluts till urinledarna som sedan läggs ut genom 
bukväggen (Nazarko, 2014). 

Oro inför stomioperation 

Operationen kan vara akut eller planerad (Black, 2009a). Vid båda situationerna är 
operationen skrämmande och oro finns över hur framtiden ska bli. Oroliga individer 
kan lugnas genom att få träffa en stomispecialist inför operationen för att få relevant 
information samt få svar på frågor rörande stomin (Cronin, 2012). För 
stomispecialisten är det ett bra tillfälle att samla på sig information om personen och 
utifrån denna tillsammans komma fram till vart stomin ska placeras på magen. 
Önskemål från vårdsökande om var placeringen ska ske bör så långt som möjligt 
uppfyllas. Går det inte funktionellt att genomföra är det viktigt att förklara orsaken 
(Persson, 2008). Vid akuta stomioperationer hinner personen inte alltid få viktig 
information utan vaknar upp med en annorlunda kropp där resultatet både har fysiska 
och psykiska konsekvenser, exempelvis att frångå det vi lärt oss om avföringsvanor 
som barn (Black, 2009b). 

Livslidande 

Människans lidande kan oftast inte ses fysiskt utan kan utvecklas till ångest eller 
smärta som då blir synbart. Relationer är viktiga då lidandet kan bekräftas i dem. Att 
inte bli sedd är förenat med ett stort lidande (Eriksson, 2015). Livslidande kan 
beskrivas som ett lidande där allt är relaterat till innebörden av att leva och att vara 
människa bland andra människor. Människans lidande omfattar hela livssituationen. 
Om invanda rutiner i livet plötsligt ändras innebär det livslidande som exempelvis 
förlust av att fullfölja olika sociala uppdrag, yrkesarbete, träffa vänner, fritid och 
dagliga rutiner (Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg, 1998). Upplevelser av svår 
smärta eller fysiskt lidande är förödande för människan. En plötslig förändring av 
livssituationen gör att människan behöver tid för att finna ny mening. Outhärdligt 
lidande hindrar människan från att uppnå hälsa men när människan kan härda ut 
lidandet innebär det att människan innehar hälsa (Fagerström et al., 1998). 

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande drabbar personer i samband med sjukdom och behandling. Detta 
lidande kan delas in i två kategorier; andlig- och kroppslig smärta. Kroppslig smärta 
är ofta fokuserad till en specifik del av kroppen och fångar människans hela 
uppmärksamhet. Konsekvenserna av det blir att möjligheten att använda hela sin 
förmåga till att bemästra lidandet försvåras. Andligt- och själsligt lidande är relaterat 
till människans upplevelser av förnedring, skam eller skuld som människan upplever i 
samband med sjukdom och behandling (Eriksson, 2015). Fysisk smärta ökar lidandet 
och bör lindras. Samtidigt är människan utsatt i vården och kan känna skam och 
förnedring vid behandlingar och under kontakt med vårdpersonal (Eriksson, 2015). 
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Konsekvenser efter operation 

Tidiga fysiska komplikationer påverkar inte enbart omvårdnaden postoperativt utan 
även livskvalitén för nyopererade (Butler, 2009). Vid akuta stomioperationer hinner 
personen inte alltid få viktig information utan vaknar upp med en förändrad kropp 
som resulterar i fysiska- och psykiska konsekvenser (Black, 2009b). 
Flera postoperativa komplikationer kan uppstå, exempelvis stominekros (delar av eller 
hela stomin förstörs), stomiseparation från huden, stomistenos (förträngningar av 
stomins hålrum). Stenos kan medföra förstoppning, tarmvred och lös avföring. 
Retraktion (stomin sitter indragen under hudnivån) försvårar för personen att hålla 
stomin tät. Prolaps är när stomin är längre än normalt och kan ge problem med 
stomins täthet och medföra hudirritationer. Även stora bråck kan uppstå (Butler, 
2009). 

 

Sjuksköterskans arbete 

Samhället har höga förväntningar på vårdkvalitet och patientsäkerhet. Därför finns 
kärnkompetenser som är gemensamma för professionerna inom vården (Svensk 
sjuksköterskeförening & Svenska läkarsällskapet, 2013). En av kompetenserna handlar 
om personcentrerad vård där patienten betraktas som medmänniska och är expert på 
sig själv och sina känslor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att ge personcentrerad 
vård och vara respektfull förenklar individens möjlighet till självbestämmande 
samtidigt som vårdpersonalens förståelse ökar för individen. Grunden för 
personcentrerad omvårdnad är självbestämmande, ömsesidig respekt och förståelse. 
För att förverkliga det ska vårdpersonal att ha kompetens, sociala- och 
mellanmänskliga färdigheter, vara lojal till arbetet samt ha god självkännedom 
(McCance & McCormack, 2013). 

Att bekräfta individen kan hjälpa personen genom lidandet med att se individen i 
ögonen, fysisk kontakt, tal samt att finnas där och ge individen tid.  
Sjuksköterskan bör motverka lidandet och minska det lidandet som inte går att ta bort 
helt (Eriksson, 2015).  
Ytterligare en av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik (Liljeqvist & 
Törnvall, 2013). Sjuksköterskans uppgift är att preoperativt informera individen hur 
operationen går till och hur stomin kommer se ut (Cronin, 2012). Viktigt är att våga 
samtala om olika kroppsliga och sexuella problem som kan uppstå efter 
stomioperation (Brown & Randle, 2005). 
Bandageringen måste fungera så optimalt som möjligt och är unik för varje individ. 
Stomisköterskans uppgifter är information och undervisning och det bör ske 
regelbundet på sjukhuset så individen känner sig tryggare i sin nya situation. Målet är 
att individen ska kunna sköta sin egenvård, veta vad en stomi är och kunna handskas 
med bandaget vid eventuellt läckage (Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008). 

Thorpe et al. (2014) beskriver hur betydelsefullt det är att vårdpersonal stödjer 
nyopererade stomipatienter så de efter hand kan acceptera och handskas med 
kroppsliga förändringar. Vårdpersonal har därmed en viktig uppgift med att våga prata 
om eventuella besvär med vårdsökande (Anarki et al., 2012). Stöd betyder mycket för 
individen, både mentalt och praktiskt. Även att få ventilera sina känslor och 
upplevelser gör personen tryggare i sin nya tillvaro (Baxter & Salter, 2000; Persson, 
Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). Viktigt för att förbättra omvårdnaden 
för patientgruppen med stomier är att öka vårdpersonalens kunskap och förståelse 
kring vilka svårigheter stomipatienter upplever (Carlsson et al., 2010). Har 
vårdpersonalen god kunskap och visar förståelse för vårdsökande hjälper det individen 
att få positiva upplevelser av vården (Thorpe et al., 2014). 
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Egenvård 

Opererade söker ofta sjukvårdshjälp på grund av komplikationer med stomin men 
även för att få utbildning i egenvård och stöd i det dagliga livet (Mols et al., 2014). 
Enligt Wiklund, Gustin & Lindwall (2012) är de faktorer som påverkar personens 
förmåga till egenvård; ålder, mognadsnivå, familjesituation och hälsa. Nyopererade 
bör få information och undervisning om sin stomi för att på snabbaste sätt bli 
självständiga i stomiskötseln (Burch, 2011). Egenvård kan ses som en process och är 
en del av ett psykiskt- och fysiskt accepterande för stomipatienten. Egenvård är 
nödvändigt för nyopererade och ska på sikt förbättra personens syn på sin sjukdom 
och därmed öka livskvalitén (Carlsson et al., 2008; Moreira, Marques, Slomé, Cunha 
& Pinheiro, 2016). Vårdpersonal som lyssnar på postoperativa patienter hjälper 
samtidigt till att personen känner sig bekväm i sin egenvård (Thorpe et al., 2014). 

Utifrån den problematik av både psykiska- och fysiska men även sociala förändringar 
efter stomioperation finns ett intresse att göra en litteraturstudie för att få förståelse 
över individernas erfarenhet att leva med stomi. 
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Syfte 

 

Att beskriva personers erfarenheter av att leva med stomi 
 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt valdes med tolv kvalitativa artiklar för att få en inblick i fenomenet 
stomi (Rosén, 2012). Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att 
leva med stomi, varvid kvalitativa artiklar valdes till resultatet (Henricson & Billhult, 
2012). Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2014) är kvalitativa artiklar ett sätt att 
beskriva människans erfarenheter och känslor ur ett holistiskt perspektiv för att få 
fördjupad förståelse. Kvalitativ ansats var här applicerbar metod. Litteraturöversikt 
innebär ett systematiskt val av texter inom ett specifikt område som exempel 
vårdvetenskap. Artiklarna kvalitetsgranskas och analyseras och ska senare resultera i 
en beskrivande översikt av det valda syftet (Friberg, 2006b). Utgångspunkt i studien 
är att texten och analysen sker med induktiv ansats (Danielson, 2012). 

Urval och datainsamling 

För att få hög tillförlitlighet användes en systematisk översikt (Rosén, 2012). För att 
kunna göra sökningen så tillförlitligt och bred som möjligt för att få fram innehållsrika 
artiklar användes flera databaser (Östlundh, 2006). Vetenskapliga artiklar söktes i 
Cinahl, Medline och PsycINFO databaser. I Cinahl finns engelskspråkigt 
omvårdnadsvetenskapligt material med stor inriktning på sjuksköterskans profession 
medan Medline berör områdena medicin och omvårdnad. I PsycINFO finns artiklar 
inom psykiatriska områden som även innehåller medicin och omvårdnad med 
psykologiska aspekter (Willman, et al., 2014). 

Vid sökning i databaserna Cinahl samt Medline har avgränsningsfunktionerna, tid, 
språk och Peer Rewied nyttjats. Funktionen Peer Reviewed användes för att enbart 
finna artiklar ur vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006).  
Trunkering av ordet "ostom" användes på ordstammen för att få fram ordets samtliga 
böjningsformer. Databasen söker efter ord som börjar på ordstammen som är av 
intresse. Boolesk sökningsmetod med att använda AND och OR gjordes för att få 
samband med orden till varandra för att få fram relevanta artiklar. AND är för att 
koppla samman två ord medan OR används för att få träff på ena eller andra ordet i 
sökningen (Östlund, 2006). 

Ord som ingick i datasökningen var; Better life, Body image, Colostomy, Comp-
lications, Daily Life, Ileostomi, Life, Management, Ostomy, Patients, Problems, Self 
Estem, Self care, Sexuality, Social, Stoma, Stress och Work. Dessa ord användes i olika 
kombinationer (Bilaga 1). Databaserna har egna ämnesordslistor som beskriver 
innehållet i olika artiklarna som användes i sökningen (Östlund, 2006). 

Tidsspannet på artikelsökningarna var mellan år 2006–2016. Då inte tillräckligt med 
kvalitativa artiklar gick att finna mellan dessa årtal utökades tidsspannet till år 2000-
2016. Genom att läsa titelnivån hittades vetenskapliga artiklar som eventuellt kunde 
svara på studiens syfte för att i nästa skede läsa abstrakta texten. Att läsa abstrakt är 
för att stärka om artikeln svarade på syftet samt uppfyllde inklusion- och 
exklusionskriterierna (Östlundh, 2006). Inklusion innebär att vissa texter behålls för 
analys medan exkluderade väljs bort för att få en avgränsning i studiens syfte (Friberg, 
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2006a). Tjugofem artiklar lästes i fulltext från primär- och sekundärsökningen. 
Flertalet artiklar som inkluderades i resultatet fanns som dubbletter i flera databaser. 
De artiklar som inte svarade mot syftet eller var av kvantitativ ansats sorterades bort.  

En artikel med mixad metod med kvantitativ- och kvalitativ del inkluderades med att 
hämta resultat enbart ur kvalitativa delen. Studien hade skett i två steg där första delen 
var av kvantitativ karaktär där sedan de medverkande till den kvalitativa delen av 
studien hade plockats ut efter svarspoängen från första delen. Därefter granskades 
kvaliteten på tolv artiklar som var kvar efter läst abstrakt text för att se om de skulle 
inkluderas eller exkluderas. Artiklarna som framkom i sökningen kvalitetsgranskades 
med hjälp av ett protokoll (Bilaga 3) framtaget av avdelning för omvårdnad på 
Hälsohögskolan, Jönköpings University. Artiklarna granskades genom att studiernas 
syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt 
ställningstagande, trovärdighet och tillförlitlighet poängsattes. Genom att bli helt 
godkända i Del I (totalt fyra poäng) samt erhålla minst sex av åtta poäng i Del II ansågs 
artiklarna ha tillräckligt hög kvalitet för att ingå i resultatet. Alla steg i datainsamlingen 
har dokumenterats noggrant för att de sökord och sökvägar som använts ska kunna 
redovisas (Friberg, 2006a). Redovisningen har gjorts som en matris (Bilaga 1) så att de 
som läser litteraturöversikten förstår tillvägagångssättet (Bilaga 1). Ett 
granskningsprotokoll för kvalitativa studier ska vara ett stöd för att veta vilka 
kvalitetskriterier som ska ta hänsyns till (Rosén, 2012). För att ytterligare stärka 
trovärdigheten i studien användes enbart artiklar i resultatet som har etiskt 
godkännande (Wallgren & Henricson, 2012). 

Dataanalys 

Resultatartiklarna har analyserats med hjälp av Friberg (2006b) femstegs metod. Steg 
1 innebär att läsa igenom artiklarna noggrant flera gånger för att få känsla av vad 
artiklarna verkligen handlar om för att få en helhet över studien. Vidare har 
litteraturöversikten gjorts med induktiv ansats som menas att datainsamlingen och 
analysen studeras utan att vissa åsikter om förhållanden föreligger (Elo & Kyngäs, 
2008). I steg 2 studerades varje artikels resultat och dess teman som framkommit 
(Friberg, 2006b). En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes i steg 3 som 
ritades upp med hjälp av mindmap för att författarna enklare skulle få översikt över 
materialet. Med hjälp av mindmappen kunde nya kategorier skapas i steg 4. 
Svårigheterna i detta skede är att inte fastna i det som verkar intressant och på så sätt 
hamna på sidospår (Friberg, 2006b). I sista steget (5) sammanställdes en beskrivning 
av de teman som framkommit av resultatet. Sammanställningen presenterades på ett 
enkelt sätt för att vara så läsbart som möjligt (Friberg, 2006b) med kategorier utan 
huvudkategorier. 

Etiska överväganden 

I studier som ingår i omvårdnadsbaserade områden är deltagarna människor. Viktigt 
är därför att skydda och tillgodose deras rättigheter, välbefinnande samt integritet. 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
krav som bör tillgodoses. Informationskravet innebär att information om studiens 
syfte ska ges till deltagaren, samtycke betyder att deltagaren själv har rätt att bestämma 
över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2016). 
Då studien är en litteraturöversikt används redan genomförda studier. 
Konfidentialitetskravet menas att samtliga personer skall ges största möjliga 
anonymitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem 
(Vetenskapsrådet, 2016). Ett av kriterierna i kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 3) 
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var att de utvalda studierna hade ett etiskt godkännande vilket kan minska risken för 
forskningsetiska problem (Sandman & Kjellström, 2013). Denna risk beaktades i 
litteraturöversikten och därför inkluderades inga studier utan etiskt godkännande. Då 
ingen av författarna till studien har någon anknytning till personer med stomi finns 
ingen förförståelse till syftet som kan innebära att data tolkas och analyseras efter 
erfarenhet (Priebe & Landström, 2012). Enda kontakten med stomiopererade 
patienter har skett under verksamhetsbelagd utbildning eller under extra arbete inom 
vården. Därmed anses denna kontakt på något sett inte påverka resultatgranskningen. 
Angelägna frågor som är till nytta för individer och samhälle krävs i studier för att de 
ska betraktas som etiskt korrekta (Kjellström, 2012). Därmed ska syftet i studien 
utformas så att resultatet kan vara användbar i sjuksköterskans omvårdnadsuppdrag. 
Litteraturöversikter kräver inget etiskt godkännande men artiklarna som ingår i 
studien ska ha ett etiskt godkännande (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Originalartiklarna är från tidskrifter som har granskat artiklarna innan de publicerats 
(Forsberg & Wengström, 2013). Ingen plagiering eller förvrängning av innehållet i 
artiklarna har skett för att gynna någons åsikt samt referenser är redovisade tydligt för 
att ge möjlighet att söka varifrån datainsamlingen är hämtad (Helgesson, 2006). 
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Resultat 

Dataanalysen av de tolv artiklarna resulterade i åtta kategorier som beskriver 
personers erfarenheter av att leva med stomi (Tabell 1). 
 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=8) 

Kategorier 
Problem med lukter, ljud och läckage 
Stomin bestämmer kläder 
Dagsplaneringen styrs av stomin 
Svårigheter att hitta rätt bandagering 
Kroppen förändras med stomin 
Sexuallivet påverkas 
För att kunna gå vidare i livet behövs familj och vänner  
Fritid och arbetsliv begränsas 

 

Problem med lukter, ljud och läckage 

Obehaglig lukt, ljud och läckage är problem för individerna med stomi. 
Konsekvenserna av problemen kan avslöja stomin på oönskade sätt som gör 
individerna oroliga och osäkra. (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; 
Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002; Savard & 
Woodgate, 2009 Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). Vid obehagliga lukter som kan 
komma från något annat håll än från individens stomi tror hen ofta att lukten är från 
dem själv som skapar osäkerhet (Andersson, Engström & Söderberg, 2010). Läckage 
och dålig lukt försvårar det sociala livet som exempelvis att de undviker att åka buss, 
gå på teater, bio eller bara få shoppa spontant. Samtidigt finns svårigheter med att hitta 
och besöka allmänna toaletter (Honkala & Berterö, 2009 & Sun et al., 2013). Problem 
är även hur individerna ska hantera obehaglig lukt som uppstår när de är inneboende 
hos någon vän eller släkting. Vissa väljer att byta sin stomipåse utomhus för då fastnar 
inte lukten i väggarna hos husägarna (Honkala & Berterö, 2009). Andra föredrar att 
bo på hotell så de slipper luktproblemet. Gruppresor är också ett gissel eftersom 
individerna ibland får dela rum med någon okänd (Grant et al., 2011). Ytterligare 
hinder finns under samlag med läckage, åsynen av stomipåsen samt ljud och lukter 
som individen lär sig att avlägsna med att undvika tänka på dessa distraherande hinder 
(Manderson, 2005 & Vural et al., 2016).  
Att kontrollera tillgången till toalett görs det första av stomiopererade när de besöker 
nya ställen. De uppehåller sig på en plats där de lätt kan smita ut så ingen annan runt 
omkring störs om något skulle hända med stomin. Erfarenheter att hela tiden ha utkik 
efter toaletter leder till ängslan inför nya miljöer. Väl på toaletten kan andra problem 
uppstå som brist på toalettpapper och låga toalettstolar som försvårar skötseln av 
stomin (Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Danielson et al., 2013; Savard & 
Woodgate, 2009 & Sun et al., 2013). 

Toalettproblem finns även på arbetsplatsen men de kan lösas genom att personerna 
får eget toalettutrymme där de kan förvara sitt material eller att de får åka hem på 
lunchen om möjlighet finns (Andersson et al., 2010). 
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Stomin bestämmer kläder 

Att ha stomi innebär förändring av klädvalen (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 
2009; Savard & Woodgate, 2009; Sun et al., 2013 & Thorpe et al., 2016). Både män och 
kvinnor använder större byxor och tröjor så att stomipåsen ska få plats och för att 
undvika onödigt tryck på stomin. Kläderna väljs efter stomins utseende så den kan 
döljas så personerna inte ska ses som annorlunda. Under vinterhalvåret är valet av 
kläder lättare eftersom det behövs tjockare tröjor (Grant et al., 2011; Savard & 
Woodgate, 2009; Sun et al., 2013 & Thorpe et al., 2016). Ibland är det svårt att hitta 
rätt sorts kläder (Grant et al., 2011 & Sun et al.,2013). Män använder hellre hängslen 
än skärp och större kalsonger än tidigare (Honkala & Berterö, 2009 & Thorpe et al., 
2016). De yngre personers erfarenhet är när de måste anpassa sina kläder efter stomin 
som exempelvis använda baddräkt istället för bikini vilket kan leda till att de ser äldre 
ut än vad de är (Danielsen et al., 2013 & Grant et al., 2011). Som kvinna blir det speciellt 
påtagligt eftersom de inte har samma kvinnliga kurvor längre och att bära tajta plagg 
blir svårt (Persson & Hellström, 2002). Är stomin placerad i midjehöjd finns 
erfarenheter med läckage och att stomin har lossnat (Danielsen et al.,201 & Sun et al., 
2013). Tryck på stomin från bilbälte är ytterligare en problematik personerna har fått 
erfara som underlättas av att hålla en hand över påsen för skydd (Sun et al.,2013). 

Dagsplaneringen styrs av stomin 

Viktigt är rutiner för individerna med stomi och dagsplanering är en väsentlig del i 
personernas liv (Andersson et al., 2010; Carlsson et al.,2001; Danielsen et al., 2013; 
Grant et al. 2011; Savard & Woodgate, 2009 & Sun et al., 2013). Stomin är som ett 
handikapp och gör livet lite annorlunda eftersom det krävs mer planering än tidigare 
(Andersson et al., 2010).  Livet med stomi innebär exempelvis att personerna får gå 
upp tidigare än innan på morgonen för att hinna med skötseln (Andersson et al., 2010). 
Att resa ses som problematiskt eftersom individerna är tvungna att planera allt in i 
minsta detalj (Carlsson et al., 2001; Carlsson & Persson, 2013; Grant et al., 2011 & 
Thorpe et al., 2016). När personen ska vara borta några dagar måste hen se till att 
packa med material som ska räcka under vistelsen samt ha koll på vart det går att få 
tag på mer material om det olyckligtvis skulle ta slut (Honkala & Berterö, 2009). 

Kosten är något som stomiopererade personer planerar väl om de ska någonstans. Vid 
exempelvis planer på både restaurang och bio prioriterar personer med stomi att bion 
kommer först, detta för att undvika de många toalettbesöken under biofilmen 
(Carlsson et al.,2001; Savard & Woodgate, 2009).  
Stomin försöks ibland "programmeras" genom att tömma tarmen på natten och ha 
speciella mattider så de så långt som möjligt kan undvika att behöva tömma stomin på 
jobbet eller någon annanstans. Personer med stomi lär sig efter hand hur fort viss mat 
tar sig genom systemet och styr förloppet genom att inta mindre mat och tugga 
noggrant (Danielson et al., 2013; Grant et al. 2011 & Sun et al.,2013). Råa grönsaker, 
fet och kryddig mat undviks eftersom det orsakar mycket gaser och ger snabba 
tömningar. Lättsmält mat undviks också då mängden avföring ökar. Efterhand lär sig 
individerna vilken kost och hur ofta de kan äta (Grant et al.,2011 & Sun et al., 2013). 

Svårigheter att hitta rätt bandagering 

Hanteringen av stomin är förknippat med en rad olika hinder (Danielsen et al., 2013 & 
Sun et al., 2013). Däribland att hitta en stomi-vårdsrutin som fungerar samt hitta 
lämpliga material. Detta är en process eftersom personerna är tvungna att prova sig 
fram. Dagligen kämpas det med att kontrollera stomipåsen så att den sitter tätt och att 
påsen hålls ren och luktfri. Personerna uttrycker hur viktigt det är att hitta rätt storlek 
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på påsen och att klippa, rita ut och anpassa storleken för att öppningen på 
bandageringen ska passa med stomiutskottet (Danielsen et al., 2013 & Sun et al., 2013). 

Kroppen förändras med stomin 

Personer med stomi erfar förändring av kroppens utseende (Andersson et al., 2010; 
Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 
2002; Savard & Woodgate, 2009 & Thorpe et al., 2016). I början har individerna svårt 
att titta och känna på sin stomi (Persson & Hellström, 2002 & Savard & Woodgate, 
2009). Att gå ner i vikt kan bli en av konsekvenserna som kan leda till att de ser sjuka 
ut (Persson & Hellström, 2002 & Thorpe et al., 2016). 
Det finns individer som efter operation inte känner någon större påverkan av 
situationen utan återgår till att besöka skönhetssalonger, bära fina kläder, sminka sig 
Andra undviker snarare dessa aktiviteter eftersom kroppen inte är som hen är van vid 
(Thorpe et al., 2016 & Vural et al., 2016). 

Sexuallivet påverkas 

Individer och deras partner påverkas sexuellt av stomin (Andersson et al., 2010; Grant 
et al., 2011; Manderson, 2005; Popek et al., 2010 & Vural et al., 2016). Män kan erfara 
svårigheter med erektion och utlösning (Popek et al., 2010). Kvinnor kan ha torra 
slemhinnor i slidan som försvårar att njuta av samlag. Erfarenheter av att slidan blivit 
trängre på grund av ärr i analområdet orsakar smärta (Andersson et al., 2010; Grant 
et al., 2011 & Vural et al., 2016).  
Sexuella relationer blir komplicerade efter operation men mest svårigheter blir det för 
dem som lever ensamma utan partner då stomipåsen kan påverka personens utseende 
(Popek et al., 2010).  
Efter operation är det inte alla som upptar sexuella aktiviteter eller att paren väljer att 
inte längre sova tillsammans. Det kan bero på att de inte känner sig tillräckligt starka, 
lusten saknas eller för smärta under samlag (Manderson, 2005; Persson & Hellström, 
2002; Savard & Woodgate, 2009 & Vural et al., 2016).  

För att kunna gå vidare i livet behövs familj och vänner 

Familj och vänner är viktiga för individen med stomi (Carlsson et al.,2010; Danielson 
et al., 2013; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002; Sun et al.,2013 & Thorpe 
et al., 2016). Kontakt med nära relationer från tiden före operationen hjälper individen 
att finna sin gamla identitet (Danielsen et al., 2013 & Manderson, 2005). Tillsammans 
med familj och vänner tänker inte personen på sin stomi på samma sätt. Hen är mer 
trygg med situationen efter att ha informerat anhöriga och visat upp sin stomi 
(Carlsson et al.,2010; Danielson et al., 2013; Persson & Hellström, 2002; Sun et 
al.,2013 & Thorpe et al., 2016). Att visa upp sin stomi för anhöriga underlättar för 
individen medan andra har sämre erfarenhet med att anhöriga inte vill eller kan förstå 
individens situation (Manderson, 2005 & Sun et al., 2013).  

Fritid och arbetsliv begränsas. 

Stomin skapar begränsningar (Carlsson et al., 2001; Danielsen et al., 2013; Grant et 
al., 2011; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2009 & Sun et al., 2013). I 
vissa fall beror det på vart stomin är placerad. De personer som tidigare varit aktiva i 
någon idrott eller träning undviker att fortsätta eftersom stomin är i vägen. Att visa sig 
i badhus undviks för oro för att andra ska titta snett på dem (Danielsen et al., 2013; 
Grant et al., 2011; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2009 & Sun et al., 
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2013). Istället för fysiskt aktiv livsstil väljs lugnare sysselsättning (Carlsson et al., 
2001). 

Erfarenheter är att arbetslivet är viktigt. Har arbetskamraterna har blivit informerade 
om situationen leder till att både individen med stomi och kollegor har lättare att 
återses (Andersson et al., 2010; Carlsson et al., 2001). Sjukskrivningar och 
oregelbundna arbetstider är negativa konsekvenser som individerna fått erfara efter 
operation (Honkala & Berterö, 2010). Att orka arbeta heltid blir svårt då arbetet med 
stomin är tidskrävande och ses som ett halvtidsarbete (Carlsson et al., 2001). Trötthet 
förekommer som leder till att individerna ofta behöver sova en stund på dagen. 
Tröttheten orsakar att aktiviteter med familjen, sköta hushållet och sociala livet 
begränsas. Främst är det kvinnor som drabbas och orkar inte medverka på barnens 
aktiviteter. Att familjen anpassar sig efter kvinnan tillsammans med begränsningen av 
att inte medverka i familjens aktiviteter kan leda till tankar om att vara en sämre 
mamma (Carlsson et al., 2001; Honkala & Berterö, 2009 & Grant et al., 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att få inblick i fenomenet stomi (Rosén, 2012). För att 
beskriva personers erfarenheter av att leva med stomi, valdes kvalitativa artiklar 
(Henricson & Billhult, 2012). Svårigheterna för att få fram allra senaste inom 
erfarenheter med stomi var att mycket av artiklarna var av kvantitativ karaktär. Vid 
den första sökningen valdes artiklar mellan åren 2006–2016, men då hittades inte 
tillräckligt med kvalitativa artiklar. Därför ökades tidsspannet till åren 2000–2016. 
Kvantitativa artiklar sorterades bort eftersom de använder statistiska mätningar av 
forskningsfrågor istället för att fokusera på fenomenet erfarenheter (Billhult & 
Gunnarsson, 2012; Dahlborg Lyckhage, 2006). För att få ökad tillförlitlighet användes 
systematisk översikt (Rosén, 2012). Trovärdigheten ökar genom att täcka ett så brett 
och aktuellt forskningsområde som möjligt varvid artiklar till översikten söktes i tre 
databaser (Wallgren & Henricson, 2012). Att inte har tagit någon hjälp av bibliotekarie 
som med sin kunskap hade kunnat hjälpa till att finna fler relevanta artiklar till 
översikten ses som negativt (Östlundh, 2006). 
Fem resultatartiklarna var gjorda i Norden och övriga artiklar kom från USA, 
Storbritannien, Turkiet, Kanada och Australien. I dessa länderna fungerar inte 
sjukvården på samma sätt som i Sverige (Black, 2009b). Eftersom litteraturöversikten 
fokuserar på personers erfarenheter av att leva med stomi anses ändå resultatet vara 
av värde och därför går resultatet att överföra till personer i Sverige (Rosén, 2012). 
Åldersskillnaden kan ha haft inverkan på resultatet. Yngre personer kan uppleva livet 
med stomi på ett annorlunda sätt än äldre. Resultatartiklarna hade inga begränsningar 
i hur länge personerna haft stomi, om stomin var temporär eller vilken typ av stomi 
m.m. Dessa exempel är faktorer som kan ha färgat resultatet men eftersom 
erfarenheter låg i fokus anses det inte bli någon markant skillnad. Detta visades även i 
resultatet i artiklarna och kan därmed föras över till alla de grupper som granskats. 
Detta kallas överförbarhet enligt Wallengren och Henricsson (2012). Av 
resultatartiklarna i litteraturöversikten fanns en artikel med enbart en författare vilket 
kan minska trovärdigheten på artikeln då författaren inte har haft medförfattare att 
diskutera resultatfynden (Petersson & Lindskov, 2012). Artikel bedöms dock trovärdig 
då den är peer reviewed (Östlundh, 2006). 

Sökorden som användes räckte för att ge relevanta träffar, eventuellt hade större urval 
artiklar kunnat hittas med andra ordkombinationer. Dock ansågs sökorden som valts 
räcka till då svaret på syftet fanns i funna artiklar. Friberg (2006c) menar att har svaret 
på frågan hittats i befintlig litteratur så behövs inte problemet sökas vidare. 
Artiklarna som ingått i analysen har analyserats av båda för att öka studiens 
trovärdighet genom att granska artiklarna enskilt och bilda sig en egen uppfattning 
(Rosén, 2012). Att vara två som analyserade artiklarna och sedan diskuterade fynden 
upplevdes fördelaktigt för att minimera att viktig information inte missades och ökade 
resultatets tillförlitlighet (Rosén, 2012). 

Diskussioner fördes om vilken rubrik som fynden var lämpliga att tillhöra då 
resultatfynden ofta var i fogade i varandra. Men efter noga övervägande 
sammanställdes litteraturöversiktens resultat (Kristensson, 2014). 

Under tiden som litteraturöversikten pågått har den granskats upprepade gånger av 
handledare och studiekamrater vilket ses öka trovärdigheten. Att vara objektiv vid 
bearbetning av artiklarna är viktigt, detta för att egen kunskap och förförståelse inte 
ska färga bilden av innehållet. Förförståelse kan påverka granskningen negativt om 
fördomar finns sedan tidigare. Förkunskaper kan dock öka förståelsen för ämnet vilket 
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författarna har men med minimal kunskap som bedömdes som liten risk att resultat 
ska påverkas (Priebe & Landström, 2012). 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar hur personer beskriver sina erfarenheter av att leva med 
stomi. Analysen resulterade i åtta rubriker: Problem med lukter, ljud och läckage, 
Stomin bestämmer kläder, Dagsplaneringen styrs av stomin, Svårigheter att hitta 
rätt bandagering, Kroppen förändras med stomin, Sexuallivet påverkas, För att 
kunna gå vidare i livet behövs familj och vänner, Fritid och arbetsliv begränsas. 
I rubriken Problem med lukter, ljud och läckage beskrivs problem relaterat till stomin 
som lukt, läckage, gaser men även att ha kontroll över tillgång av toalett som påverkar 
dagliga livet. Detta styrks av Kwiatt och Kawata (2013) som menar att personer med 
stomi får genomgå dramatiska livsstilsförändringar med psykologiska- och fysiska 
påfrestningar. Anpassningen i livet beskriver frågan som "varför drabbas just jag"? 
Katie Eriksson (2015) menar att varje människa som utsätts för påfrestningar ställer 
sig frågan, "varför"? Frågan ställs tidigt när något stör den trygga normaliteten. Det 
onda tävlar mot det goda och här gäller det att inte ge upp utan kämpa. När människan 
inser att det är rädsla de känner över lidandet tillåter de sig möta lidandet i en kamp 
och kan på så sätt känna sig värdefulla igen (Eriksson, 2015). 

Yngre personers erfarenhet är i större utsträckning förändrad identitet då de ser sin 
kropp som skadat gods. Enligt Eriksson (2015) är det själsligt och andligt lidande för 
människan eftersom stomin är synlig både med och utan kläder. Det bekräftas av 
Sinclair (2009) som menar att yngre personer har svårare med intimitet och nya 
förhållanden efter operation. Förnedring och skam kan förekomma om eller när andra 
ser dem som annorlunda. I Sinclairs (2009) studie beskrivs en händelse när en persons 
partner avslutade relationen när stomin blev synlig. 
Att se sin kropp för första gången och vidröra stomin efter operation kan vara 
chockartat. Detta styrks av Sweeney, Harrington och Button (2007) som beskriver hur 
personer med nyopererad urostomi får en chock så stor att de inte vill längre leva eller 
gråter i flera dagar. En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att redan preoperativt 
ge tillräckligt med information. Informationen bör innehålla risker gällande sexuell 
påverkan och upplevelser av sig själv för att kunna minska smärtsamma känslor efter 
operation (Burch, 2005). Stomin är inkontinent då den saknar nerver som kan skicka 
impulser om tarmtömning (Muzyczka et al., 2013; Persson, 2008). Att förlora olika 
kroppsliga funktioner påverkar personer med stomier då de inte längre kan styra 
eliminationen. På så sätt kan de känna sig som barn igen som måste lära sig på nytt om 
sina avföringsvanor. Det bekräftas genom Thorpe, McArthur och Richardson (2009) 
studie som handlar om kroppsliga förändringar i samband med stomioperation och 
svårigheter att finna balans i tillvaron. Stomin leder till begränsningar och 
förändringar i dagliga livet. Livslidande är enligt Eriksson (2015) ett lidande som 
uppkommer när något som förr varit naturligt och invant för individen plötsligt 
ändras. Livssituationen förändras radikalt och identiteten ifrågasätts. Mycket av 
erfarenheterna i resultatet har sin grund i ändrad kroppsuppfattning som inte går att 
undvika. Uppfattningen om kroppen påverkas av individens attityd och känslan av att 
ha ett värde. Erfarenheterna är att det är obehagligt att se och vidröra stomin efter 
operation. 
Uppgifter som sjuksköterskan har är att informera patienten inför operation hur själva 
ingreppet går till och hur själva utseendet på stomin är men även att våga samtala om 
eventuella kroppsliga och sexuella problem som kan uppstå postoperativt (Brown & 
Randle, 2005; Cronin, 2012). Viktigt är att sjuksköterskan vågar möta personer med 
stomi oavsett vilka erfarenheter personen har över sin situation. Sjuksköterskan bör 
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våga besvara jobbiga frågor om framtiden och vara ett stöd. Detta skapar trygghet och 
leder till att deras tankar och syn på framtiden underlättas (Swan, 2011). Som 
sjuksköterska är det viktigt att ge individerna tid och utrymme för att prata om sina 
rädslor men även främja att de är delaktiga i viktiga beslut om stomin. Det hjälper 
personerna att kontrollera och bestämma över sin egen kropp (Borwell, 2009 & Cronin 
2012). 

Stomin påverkar framtiden på olika sätt beroende på individernas sjukdomsbakgrund. 
Hos individer är erfarenheten att få leva vidare efter sjukdomshistoria och skapa sig 
nya sätt att hantera sin nya situation som gör livet värt att leva. Andra stomibärare har 
negativa erfarenheter som ser behandlingen som ett hinder i livet. Detta styrks av 
Bulkley et al. (2013) som menar att bakomliggande sjukdom som cancer och 
inflammatorisk tarmsjukdom kan påverka upplevelsen efteråt. 

Sexuallivet förändras på grund av stomin. Det kan bero på smärtor eller olika sexuella 
nedsättningar som erektionsproblem och oförmåga att få orgasm. Även erfarenheter 
som ljud, lukter och läckage som är distraherande bidrar till att inte längre vilja ha 
sexuell samvaro. Detta styrks av Sinclair (2009) som menar att det krävs stor förståelse 
från partnern att kunna se stomin under intima förhållanden  
Förändringen av kroppens utseende leder till att många individer, främst kvinnor har 
en lägre förmåga att känna sig attraktiva framkommer i översikten. Mahjoubi et al. 
(2012) menar att när kvinnornas kroppar förändras efter stomioperationen leder detta 
i sin tur till sämre självkänsla och mindre sexlust än hos manliga könet. Kvinnor lider 
även i högre utsträckning av sömnproblem och utmattning än vad män gör (Baldwin 
et al., 2009; Mahjoubi et al., 2012). Erfarenheterna av att tömma stomipåsen under 
natten eller att påsen lossnar gör att personen måste tvätta sig, byta sängkläder och 
viktig tid för sömn förloras (Baldwin et al., 2009). 
Läckage, ljud och lukt från stomin är erfarenheter som vållar bekymmer hos yngre 
vuxna kvinnor (Mahjoubi, 2012). Förändrad kropp och trötthet på grund av 
problematiken från stomin, kan orsaka känslomässiga negativa konsekvenser. 
Erfarenheten är att drabbas av skuldkänslor och tankar om att inte ”passa in” som i sin 
tur leder till isolering från familj, vänner och sociala aktiviteter. Detta styrks av Thorpe 
et al. (2009) som menar att stomibärare undviker större sociala tillställningar som 
orsakar ängslan och oro.  

Resultatet visar att personer med stomi inte alltid berättar om sina innersta tankar 
eftersom de inte vill bli en börda för familj och vänner. Eriksson (2015) menar att 
människor också behöver vara ensamma med sitt lidande. Dock kan lidandet bli väldigt 
svårt om människan inte har familj eller vänner att luta sig mot. Om människor med 
stomi inte har någon att samtala med om sitt förändrade liv kan de inte heller dela sitt 
lidande med någon och därmed inte få lidandet bekräftat (Eriksson, 2015). Det kan 
innebära ett hot mot livet och förlust av att delta i sociala sammanhang (Eriksson, 
2015; Persson, 2008). 

En annan bidragande orsak till isolering är läckage, lukt, ljudliga gaser, att stomin ska 
synas genom kläderna orsakar rädsla (Kwiatt & Kawata, 2013; Persson, 2008). Rädslan 
kan göra att de undviker att resa och delta i andra sociala sammanhang som teater och 
bio. 
En faktor enligt Wiklund et al. (2012) är familjesituationen som är viktig till 
egenvårdsförmågan. Vänner och familj kan vara värdefullt stöd. Det är de som förstår 
individen och hjälper denne att återfå sin identitet och sitt värde igen Det bekräftas av 
Persson et al. (2005) som menar att det är viktigt att tillhöra en familj som gör livet 
värdefullt trots sjukdomsrelaterade problem. Om människan inte upplever sig ha 
något värde eller livsuppgift kan ett livslidande uppstå. Ingen ork längre att leva finns 
och människan vill istället ge upp (Eriksson, 2015). Som sjuksköterska är det viktigt 
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att vara stöttande och försöka uppmuntra personer med stomi till att återigen umgås 
med familj och vänner (Bulkley et al., 2013). 
Resultatet visar att individer med tiden lär sig acceptera stomin. Det är en process som 
gör att personerna sakta anpassar sig till sin nya tillvaro. Att försonas med sin nya 
situation kan ge människan möjlighet att se en mening med lidandet. Allt handlar om 
att bli fri eller försöka försonas med det hemska (Eriksson, 2015). När försoning sker 
infinner sig en strimma hopp hos människan och kampen att bli hel igen drivs på av 
hoppet (Eriksson, 2015). 

 

Slutsatser 

Förändringar som följer då en person erhåller stomi påverkar personen såväl fysiskt 
som psykiskt och socialt. Genom att acceptera det nya tillståndet kan anpassning ske 
och så även hanteringen av nya situationer. 

För att vårdpersonal ska kunna minska stomiopererades oro och samtidigt öka deras 
chanser att ta kontroll över sin nya situation måste kunskapen hos vårdpersonalen öka. 
Det gäller för vårdpersonal att inte bara lägga fokus på det medicinska utan också 
kunna se det komplexa med att leva med stomi och dess stora påverkan på individen 
och hens livserfarenheter. 

Viktigt är att sprida information om stomier i samhället för att på så vis ge större 
förståelse hos allmänheten samt minska risken för att personerna känner skuld och 
skam över att vara drabbade. Mer forskning behövs om stomier och om eventuella 
kulturella skillnader. Därför skulle det vara intressant att göra en ny studie för att på 
så vis få en bättre bild av erfarenheter utifrån ett mångkulturellt perspektiv. 

Kliniska implikationer 

I sjuksköterskeyrket är det betydelsefullt att ha uppfattningen om hur personer med 
stomi erfar sin vardag och därmed sitt liv. Följden blir bättre förutsättningar för att 
kunna bemöta personer med stomi med förståelse. Personer med stomi erfar sin 
vardag på skilda sätt, detta bör sjuksköterskan ha förståelse för och även att 
erfarenheterna är individuella. Genom att öka kunskapen hos vårdpersonalen kan 
individerna bli bemötta på ett bättre sätt och på så vis kan deras lidande minskas. 
Kunskap kring svårigheter dessa personer erfar gör det möjligt för sjuksköterskan att 
stödja och bekräfta personen samt utforma omvårdnaden efter personens individuella 
behov. Sjuksköterskan kan på så sätt vara ett stöd i personens accepterande av 
förändringar i livssituationen. 
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Bilaga 1-Sökprocesser 

Tabell 2 Cihnal databas 

Sökord/kombinationer Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa i fulltext Kvalitetsgranskade Inkluderade 
Ostomy 331 331 9 4 3 3 
Ostomy AND body image 2 2 1    
Ostomy AND patients 21 21     
Ostomy AND stress 4 4     
Ostomy* 291 291 11 7 6 6 
Ostomy care AND 
management 

48 48     

Ostomy OR colostomy OR 
ileostomy 

389 389 10 3 3 3 

Ostomy AND work 19 19     
Ostomy AND self esteem 3 3     
Ostomy AND daily life 5 5     

 

Tabell 3 Pubmed databas 

Sökord/kombinationer Antal träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstrakt Lästa i fulltext Kvalitetsgranskade Inkluderade Dubblett 

Ostomy AND problems 51 51 2     
Ostomy OR stoma 2 2 1    12 
Ostomy AND sexuality 199 199 11 4    
Ostomy AND self care 284 1 12 3    
Ostomy AND new life 198 198 5 2 2 1  
Ostomy AND better life 153 153 2     
Ostomy AND social 84 84 2     

 
 
 
 



 

 
 

Tabell 4 PsykInfo databas 

Sökord/kombinationer Antal träffar Lästa 
titlar 

Lästa abstrakt Lästa i fulltext Kvalitetsgranskade Inkluderade Dubbletter 

Ostomy 42 42 5    2 
Ostomy AND social 20 20 2     
Ostomy AND complications 6 6 1     
Ostomy AND sexuality 4 4      
Ostomy AND life 29 29 1     
Ostomy OR stoma 117 117 16 2    
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stomi efter 
rektalcancer 

Kvalitativ studie med 
intervjuer av narrativ 
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12 

Carlsson, E., 
Berglund, B., & 
Nordgren, S. 
 
Sverige (2001) 
 
Living with an 
ostomy and 
short bowel 
syndrome: 
Practical 
aspects and 
impact on daily 
life. 

Att beskriva 
problem med 
nutrition, 
elimination och 
stomiproblem i 
det dagliga livet 
relaterat till 
short bowel 
sydrome (SBS). 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer 

6 deltagare mellan 38–68 år med 
Chron´s sjukdom och stomi. 

Spontana aktiviteter 
begränsades kraftigt och god 
planering krävdes på grund av 
stomin. Utmattning påverkade 
det sociala livet. 

12 

      
11 



 

 
 

Danielsen 
Kjaergaard, A., 
Soerensen 
Elgaard, E., 
Burcharth, K., 
& Rosenberg, J. 
 
Danmark 
(2013) 
 
Learning to live 
with a 
permanent 
instinal ostomy. 
Impact on every 
life and 
educational 
needs. 

Att ta reda på 
stomins 
påverkan på det 
dagliga livet 
samt patientens 
önskemål om 
stomiutbildning. 

Intervjuer i 
fokusgrupper med en 
fenomenologisk och 
hemeneutisk ansats. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys 

15 individer med permanent 
stomi delades in i 2 grupper. Ena 
med stomi på grund av colon 
cancer och den andra på grund 
av IBS. 

Stomin leder till känslor av 
stigma, oro att behöva avslöja 
stomin och kontrollförlust över 
sitt liv. Individerna upplevde 
problem med att behöva 
identifiera sig i sitt nya liv med 
stomin och att de behöver bli 
sedda som en hel person. Nära 
kontakt med sjukvården och få 
tillförlitlig information var 
viktigt för de drabbade. 

Grant, M., 
McMullen, C.K., 
Altschuler, A., 
Mohler, M.J., 
Hornbrook, 
M.C., 
Herrinton, L.J., 
Wendel, C.S., 
Baldwin, C.M., 
& Krouse, R.S. 
 
USA (2011) 
 
Gender 
differences in 
quality of life 
among long-
term colorectal 

Att beskriva hur 
könsskillnader 
påverkar oron 
och 
anpassningen till 
stomin under 
lång tid. 

Intervjuer i 
fokusgrupper i en 
kvalitativ studie. 

33 deltagare i 4 kvinnliga 
respektive4 manliga 
fokusgrupper valdes ut från 282 
deltagare som gjort en HRQOL 
undersökning. Deltagarna med 
högsta och lägsta poäng ingick i 
fokusgrupperna. 

Oavsett kön hade alla deltagare 
i fokusgrupperna bekymmer 
med nutrition, fysiska 
aktiviteter samt problem med 
sexualitet och intimitet. 
Kvinnorna hade större 
svårigheter att anpassa sig och 
sämre coping-strategier än män 
Endast kvinnorna hade 
förekomst av sömnsvårigheter 
och depression. 

12 



 

 
 

cancer 
survivors with 
ostomies. 
Honkala, S., & 
Berterö, C. 
 
Sverige (2009) 
 
Living with an 
ostomy: 
Women´s long 
term expirience. 

Att öka 
kunskapen och 
förståelsen hur 
det är att leva 
med stomi för en 
kvinna samt hur 
livet påverkas. 

Intervjuer med 
kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
ansats. 

17 kvinnor mellan 33–80 år som 
haft stomi mellan 2-38år. 

Kroppsliga begränsningar 
skedde på grund av stomin. 
Rädsla för läckage hindrade 
dem från fysisk aktivitet. 
Återkommande under sociala 
aktiviteter var rädsla för lukt 
och läckage. Kvinnorna kände 
sig mindre värda då kroppen 
har ändrat utseende som ledde 
till känlor av att vara oattraktiv. 

12 

Manderson, L. 
 
Australien 
(2005) 
 
Boundary 
breaches: The 
body, sex and 
sexuality after 
stoma surgery. 

Att ta reda på 
hur män och 
kvinnor med 
permanent 
stomi upplever 
sin sexualitet då 
kroppen inte går 
att lita på. Även 
hur anpassning 
till ett liv med 
stomi är 
studiens syfte. 

Ostrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ ansats. 18 
intervjuer och 14 
frågeformulär. 

32 deltagare. 18 blev intervjuade 
och 14 fick frågeformulär 
hemskickat då de inte kunde ta 
sig till intervjuplatsen. Engelskt 
språk, australienska medborgare 
krävdes i deltagandet. 

Stomin kunde leda till 
förändring av kroppsbilden och 
social isolering kunde uppstå. 
Även svårigheter med intima 
relationer förekom. Lukter, ljud 
och läckage medförde känslor 
av att känna sig osexig. 

12 

Persson, E., & 
Hellström, A-L. 
 
Sverige (2002) 
 
Experiences of 
swedish men 
and women 6-
12 weeks after 
ostomy surgery. 

Att undersöka 
individernas 
upplevelser av 
de första 
veckorna efter 
stomi-
operationen. 

Intervjuer med öppna 
frågor. Deltagarna 
fick beskriva sina 
känslor, attityder och 
erfarenheter efter 
operation. 

9 deltagare, 5 män och 4 kvinnor 
mellan 44-67år. Deltagarna 
skulle vara i tillräckligt god hälsa 
för att deltaga. 

En förändrad kroppsbild 
framkom med både åsynen och 
känslan av en ny kropp. Sociala 
och psykiska problem relaterat 
till stomin var signifikanta de 
första veckorna och månaderna 
efter operation. 

12 



 

 
 

Popek, S. et al. 
 
USA (2010) 
 
Overcoming 
challanges: life 
with an ostomy. 

Att undersöka 
livskvalitén hos 
personer som 
genomgått 
stomi-operation. 

Kvalitativ studie 
uppdelad i två faser. 

Fas 1 fick 467 deltagare svara på 
en HRQOL frågeformulär. Fas 2 
deltog de som fick högst poäng 
respektive lägst poäng från fas 1 i 
fokusgrupper. Dessa grupper var 
uppdelade i vilken typ av stomi 
deltagarna hade. 

Sociala och psykologiska ämnen 
var vanliga områden som 
diskuterades. Mycket handlade 
om effektiva och ineffektiva 
lösningar med stomin. Familj 
och vänner är viktigt samt att 
sexuella erfarenheter var ett 
angeläget ämne. 

12 

Savard, J., & 
Woodgate, R 
. 
Kanada (2008) 
 
Young people´s 
experience of 
living with 
ulcerative 
colitis and and 
ostomy. 

Att öka 
förståelsen för 
yngre vuxna 
upplevelser med 
att leva med 
ulcerös colit och 
tillfällig stomi. 

Kvalitativ studie med 
hermeneutik och 
fenomenologisk 
metod. Intervjuerna 
skedde med öppna 
och slutna frågor. 

6 deltagare mellan19-24 år. 
Personerna har ulcerös colit 
sedan 3–13 år tillbaka och haft 
tillfällig stomi. 

Frustration att vara annorlunda 
och skamkänslor förekom 
under tiden med stomi. Att 
tappa kontrollen över sin kropp 
och friheten med stomin 
diskuterades i studien 

12 

Sun et al. 
 
USA (2013) 
 
Surviving 
colorectal 
cancer: 
Longterm, 
persistent 
ostomy-specific 
concerns and 
adaptions. 

Att beskriva 
permanenta 
stomirelaterade 
problem samt 
hur personer 
anpassar sig 
efter 
rektalcancer till 
stomin. 

Kvalitativ studie med 
grupp-intervjuer 
samt data från 
enkätundersökning 
med två öppna 
frågor. 

16 kvinnor och 17 män mellan 
63–76 år deltog i gruppintervjuer 
efter urval från en större 
kvantitativ enkätundersökning. 
Deltagarna har burit stomi i mer 
än 5 år. 

Klädsel, nutrition, 
stomimaterial och egenvård var 
några av problemen som 
stomin medförde fortfarande 
efter 5 år. Planering och 
uppfinnings-rika lösningar för 
att anpassa sig till vardagen 
krävdes med stomin. 

12 

Thorpe, G., 
Arthur, A., & 
McArthur, M. 
 

Att beskriva 
upplevelsen av 
att leva med en 
ny stomi med 

Fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Deltagarna träffades 
3-, 9- och 15 månader 
efter operation. 

12 deltagare födda mellan 1930–
1970. 7 män och 5 kvinnor. 

Sjukdom, operationer och 
själva stomin upplevde 
deltagarna hamnade i fokus i 
livet. Kroppen upplevdes som 
okänd och okontroller-bar. 

12 



 

 
 

Storbritannien 
(2016) 
 
Adjusting to 
bodily change 
following stoma 
formations: a 
phenomeno-
logical study 

förändrad kropp 
som fokus. 

Intervjuerna skedde 
med varje enskild 
deltagare. Öppna 
frågor användes. 

Vural et al. 
 
Turkiet (2016) 
 
The impact of 
an ostomy on 
the sexual lives 
of persons with 
stomas. 

Att beskriva 
stomiopererades 
erfarenheter 
relaterat till 
sexuell funktion 
samt deras 
förväntningar på 
stomisköterskan. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk 
ansats. 
Djupintervjuer med 
öppna frågor. 

14 deltagare mellan 28–56 år. 13 
var gifta. Alla deltagare har fått 
vård på samma sjukhus. 

Deltagarna upplever 
förändringar av kroppen, 
sexualiteten påverkas, känslor 
av rädsla och oro infanns sig 
under samlag. Deltagarna 
önskar information från 
stomisköterskor om sex och 
samlevnad. 

11 

 
  



 

 
 

Bilaga 3-Granskningsprotokoll 

 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien                                             Ja                       Nej 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?     
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är     
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?      
 
Är urvalet beskrivet?     
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas 
artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor                                                          Ja                          Nej 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?     
Hänger metod och syfte ihop?     
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 
Beskrivs datainsamlingen?    
Beskrivs dataanalysen?     
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/     
ställningstagande?      



 

 
 

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?     
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        
        
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?    
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
………………………………………………………….…………………………………………………………..……………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal…………………..…     
Ålder……………………..     
Man/Kvinna……….….     
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr  
 
 


