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Sammanfattning
Bakgrund: Inför en stomioperation behövs stöttning och god information då
personer som lever med stomi behöver anpassa kosten till stomi, lära sig
stomibandagering och vara uppmärksam på eventuella komplikationer.
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi.
Metod: Litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ design. Elva
artiklar blev godkända efter en kvalitetsgranskning för att säkerställa hög kvalité.
Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier och nio underkategorier.
Förändring i det vardagliga livet med underkategorier med underkategorierna;
Inskränkningar i vardagliga praktiska aktiviteter, Positiv och negativ påverkan på det
sociala livet och Positiv och negativ påverkan på sexualiteten. Förändrade känslor
med underkategorier; Att få en förändrad självkänsla, Rädsla och oro och Att
acceptera stomin. Stöd från omgivningen med underkategorier, Att få ett bra
bemötande av vårdpersonal, Vikten av att få relevant information och Att få stöd av
anhöriga.
Slutsats: Att leva med en stomi kan vara en utmaning och leda till en sviktande
självkänsla. Det kan också vara en lättnad då personer blir fria från tidigare svåra
sjukdomar. Stöd av anhöriga är väsentligt för att bearbeta och acceptera sin stomi.
Vårdpersonal bör visa respekt för att varje individs upplevelse av stomi är individuell.
Nyckelord: Acceptans. Förändrad vardag. Upplevelser. Stomi.

Summary
Title: Living with a stoma - a literature review
Background: Before a stoma surgery, support and good information are needed.
People living with a stoma need to adapt the diet to stoma, learn stoma care and pay
attention to any complications.
Purpose: The purpose was to describe experiences of living with a stoma.
Method: Literature review based on articles with qualitative design. Eleven articles
were approved after a quality review to ensure high quality.
Result: Three main categories and nine subcategories. Main category: Change in
everyday life with subcategories, Restrictions on everyday practical activities, Positive
and negative impact on social life and Positive and negative impact on the sexuality.
Main category: Changed feelings with subcategories, Get a changed self-esteem, Fear
and anxiety and Accepting the stoma. Main category: Support from the environment
with subcategories, Get a good treatment from nurses, The importance of getting
relevant information and Getting support from relatives.
Conclusion: Living with a stoma can be a challenge and lead to a lower self-esteem.
It can also be a relief when people become free from previously difficult diseases.
Support from relatives is essential for processing and accepting their stoma. Nurses
should show respect for each and individual person with respect.
Keywords: Acceptance. Changed everyday life. Experiences. Stoma.
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Inledning
Stomi är en konstgjord öppning på buken för att tömma avföring (Karolinska
Institutet, u.å). Orsaker till att erhålla en stomi kan vara cancer eller inflammatoriska
tarmsjukdomar (Burch, 2013a; Piras & Hurley, 2011). År 2015 var det uppskattningsvis
43 000 personer som levde med stomi i Sverige (Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, 2017). Inför en stomioperation är det betydelsefullt med
individanpassad information inför framtiden och den nya livssituationen (Nilsen,
2011). Stomioperationen kan påverka matsmältningsprocessen i kroppen och kan leda
till att kosten behöver anpassas efter vilken typ av stomi som erhålls (Pearson, 2008).
Att klara av egenvård är av vikt för att personen med stomin ska må bra känslomässigt
(Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008) samt vara uppmärksam på eventuella
komplikationer (Davenport, 2014). För att utöva egenvård har individens begriplighet
och förståelse för stomin betydelse för förmåga till att hantera sin stomi och känna att
det är meningsfullt (Antonovsky, 2005).
Vid hemkomst från sjukhuset behövs vanligen uppföljning från stomiterapeuten, för
att svara på frågor som uppkommer och hjälpa till med problem eller komplikationer
(Davenport, 2014). Allmänsjuksköterskans uppgift är att löpande ge information
under hela vårdprocessen samt anpassa omvårdnaden utefter personens egna behov
(Swenurse, 2017a). Sjuksköterskor kan möta personer med stomi. Eftersom att en
stomi påverkar hälsan på många olika sätt är det av betydelse att beskriva upplevelser
hos personer som lever med stomi.

Bakgrund
Stomi

Förekomsten av stomier i Sverige under 2015 var cirka 43 000 (Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, 2017), vilket innebär att 0.42 % av Sveriges befolkning har
en stomi. Stomi definieras “kirurgisk konstruktion av en konstgjord öppning (stoma)
för tömning av kroppens avfall (urin eller avföring)” (Karolinska Institutet, u.å). Stoma
kommer från grekiskan och betyder mun eller öppning (Persson, 2008a). Under en
stomioperation opereras tarmen upp på buken (Piras & Hurley, 2011).
Stomiöppningen är oftast rosa, fuktig och är applicerad på magen. Ur stomin kommer
avföring ledas ut (Kirkland-Kyhn, Martin, Zaratkiewicz, Whitmore & Young, 2018).
När en del av tjocktarmen opereras upp på buken kallas det kolostomi (Burch,2013b,
2016; Pontieri-Lewis, 2006). Vanligast används sigmoideum och placeras ner till
vänster på buken (Burch, 2012, 2013b). Orsaker till en kolostomi kan vara tarm- och
rektalcancer (Burch, 2016). Tumörer i rektum eller anal kan ge symtom som onormalt
tarmtömningsmönster, rektala blödningar och smärtor. Kolostomi är ett alternativ till
behandling där rektum eller anal amputeras, då det inte räcker att enbart göra en
resektion av tumören där analkanalen finns kvar (Graf & Ihre, 2017). Indikationer på
kolostomi kan också vara akut perforerad tarm, kronisk förstoppning,
tarminkontinens eller medfödda missbildningar (Persson, 2008a). Avföringen från en
kolostomi har en fast konsistens (Burch, 2008d). Stomipåsen bör tömmas när det har
kommit avföring (Burch, 2013a).
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När ileum opereras upp på buken kallas det ileostomi (Burch 2012). Indikationer för
en ileostomi är inflammatoriska tarmsjukdomar exempelvis Crohns sjukdom som ger
inflammation i hela mag- och tarmkanalen och Ulcerös kolit som endast ger
inflammation i kolon. Symtom på dessa sjukdomar kan vara diarré, rektala blödningar,
buksmärtor, viktminskning och fistelgångar och kan behöva åtgärdas genom att
operera en temporär eller permanent stomi (Burch, 2008c). Temporära stomier
utformas vanligen för tre till nio månader, för att exempelvis låta tarmen läka. Senare
väntas en operation för att sluta igen stomin (Burch, 2013b). Placering av ileostomi är
vanligen på höger sida av buken. Avföringen har en lös konsistens. Tömning av
stomipåsen sker fyra till fem gånger dagligen (Burch, 2008d, 2016). Byte av ileostomi
påsen sker varannan dag eller vid behov (Burch, 2012). Att drabbas av inflammatorisk
tarmsjukdom är mer förekommande i Skandinavien och Nordamerika än i resten av
världen. År 2017 förekom 63 koletomier hos personer med ulcerös kolit. Utav dem var
den 1 kolostomioperation och 7 ileostomioperationer (SWIBREG, 2017). Vilket
innebär att stomioperation vid inflammatorisk tarmsjukdom är ovanlig i nuläget.

Vägen genom vården i samband med uppläggning av stomi

Innan personen ska genomgå en stomioperation är det viktigt med rätt förberedelser.
Detta innefattar individanpassad information och stöttning från vårdpersonal.
Preoperativt bör stomiplaceringen märkas ut, placeringen bör anpassas efter
personens livsstil och till kläder som används. Sjuksköterskan ska ge råd om att hålla
sig i god form inför operationen för ett bättre resultat (Burch, 2017b). Redan samma
dag som operationen är genomförd bör personen med stomi komma upp och sitta på
sängkanten. Dagarna därefter bör personen mobiliseras genom att sitta upp längre
tider på dygnet eller börja ta små promenader (Burch & Slater, 2012). Hygien är en
viktig aspekt att ta hänsyn till. Sjuksköterskan ska ge information om att tvätta
händerna innan och efter när omvårdnad kring stomin utförs. Vårdspersonal ska
använda handskar under tvätt, byte eller tömning av stomi och även tvätta händerna
efter proceduren (Burch, 2013a). Postoperativt ska stomin undersökas regelbundet,
om stomin blir lila, kall eller svart finns risk för nekros (Burch, 2008b).
Redan på sjukhuset är det bra om personen börja lägga om stomibandaget själv för att
lära sig att hantera stomin (Burch & Slater, 2012). Stomiterapeuten kommer i samråd
med personen att välja ett stomibandage. Personen med stomin ska känna sig trygg
med att hantera bandaget och vara känslomässigt nöjd (Carlsson et al., 2008).
Stomibandagering förekommer i olika former, endelsbandage där stomipåse och
stomiplattan sitter ihop och tvådelsbandage där stomiplattan och stomipåsen är
separerade. Färgen på påsen varierar, en genomskinlig stomipåse är bra att använda i
början för att i tidigt skede uppmärksamma komplikationer. Även icke genomskinliga
stomipåsar förekommer vilket döljer avföringen. Stomiplattan behöver vara i rätt
storlek för att undvika irritation och läckage (Williams, 2017). Problem med lukt från
påsen undanhålls genom ett filter som minskar på avföringsdoften (Carlsson, et al.,
2008). Innan utskrivning från sjukhuset bör personen med stomi och dess anhöriga
ha tillräckligt med kunskap för att kunna hantera egenvård av stomin (Piras & Hurley,
2011).
Vid återkomst till hemmet kan det vara svårt att anpassa sig till den nya stomin. Finns
det möjlighet för personen med stomi att kontakta sjukvården fler gånger än planerat
kan personens självförtroende öka och egenvården bli bättre (Davenport, 2014). Enligt
Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) definieras egenvård ” Med egenvård menas när någon
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inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person själv eller med hjälp av någon
annan kan utföra
en hälso- och sjukvårdsåtgärd”. Det är fortfarande viktigt med en kontinuerlig
sjukhuskontakt med personen för att minska risken för komplikationer samt att fånga
upp påverkan på personens livskvalité (Davenport, 2014).

Matsmältningsprocessen och kosten efter stomioperation

Mat och vätska passerar genom hela mag- och tarmkanalen vilket inkluderar allt från
mun ner till anus (Burch, 2013b). Mat och vätska som har nått magsäcken blandats
med enzymer som tillsammans bildar kymus och efter 30 minuter passerar ner till
duodenum. Början på matsmältningsprocessen sker när enzymer bryter ner
kolhydrater, fett och protein (Burch, 2008a). I duodenum, jejunum och ileum kommer
vätska och näringsämnen absorberas upp. Kymus kommer fortfarande innehålla
mycket vätska och cirka 1,5 liter lös feces kommer passera över till kolon (Burch,
2013b) efter tre till sex timmar (Burch, 2008a). I kolon kommer elektrolyter och vätska
absorberas upp och feces kommer bli fast i konsistensen (Burch, 2008a, 2013b). En
kolostomi som sitter nära rektum har ofta fastare avföring för att mer vätska har
absorberats upp. Deras näringsupptag liknar människans normalt fungerande tarm
och bör därför endast lägga till mer fibrer för att få en lösare konsistens på avföringen.
Ileostomins placering påverkar hur absorptionen blir. Vanligaste är att placera en
ileostomi så långt ner på tunntarmen som möjligt för att maximera absorptionen.
Eftersom att personer med ileostomi mister funktionen av att kolon absorberar upp
vätska så leder det till att stomins innehåll blir löst och även att elektrolyter inte
absorberas upp i samma mängd. Risk för dehydrering ökar hos personer med
ileostomi, åtgärden blir att dricka minst 1,5–2 liter vätska per dag samt att använda
mer salt i maten. Näringsämnena ska absorberas upp i övre tunntarmen och ska inte
påverkas av en ileostomi. Personer med ileostomier bör minska på fibrer för att inte
påverka den lösa konsistensen på avföringen (Fulham, 2008; Pearson, 2008). Kostråd
från sjuksköterskan till personen med stomi är av stor vikt. Protein är viktigt i
kostcirkeln, för att återbygga vävnaden efter stomioperationen. För att få de vitaminer
och mineraler kroppen behöver är frukt och grönsaker optimalt. En rekommendation
är att tugga maten länge och noggrant för att förhindra stopp samt att undvika skal
(Burch, 2006).

Stomikomplikationer

Hudproblem är den vanligaste komplikationen och beror på fukt. När lös avföring får
kontakt med huden kan det uppkomma irritation som leder till sår, rodnad och ömhet
(Burch, 2017a; Salvadalena, 2013). Förekomsten att få hudproblem är störst 21–40
dagar efter stomioperationen (Salvadalena, 2013). Stomiplattan sitter fast med lim på
huden och bör därför tas bort med försiktighet för att undvika hudskador. Medicinsk
limborttagning finns i form av spray eller olja, vilket gör att limmet släpper bättre och
eventuella hudskador minskar (Black, 2014). Problem med förstoppning förekommer
vanligen hos personer med kolostomi om de äter för lite fiber eller har ett för lågt
vätskeintag. Något lösare konsistens kan uppnås genom att äta mycket fibrer och
dricka mycket vätska. Laxantia går att använda om förstoppningen inte löser upp sig.
Behandling med oraldroppar eller stolpiller som förs in i kolostomin, går att använda.
Komplikationer som drabbar personer med ileostomi är stopp i stomin. Om maten inte
är ordentligt tuggad kan det fastna i tarmlumen och inte passera vidare. Detta kan
åtgärdas genom att dricka mycket vätska och inte äta tills stoppet är löst (Burch,
2017a). Är stomiplattan för liten finns det risk att stomin stramas åt och att syrebrist
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uppkommer (Williams, 2017). Stomibandaget kan sitta för tajt eller så har det skett
något fel under operationen. Prolaps betyder att stomin faller ut en bit ur öppningen
på buken, som kan ske utan förvarning. Det är ofarligt om det inte blir problem med
missfärgning. Genom operation går det att åtgärda prolapsen om det uppger problem
(Burch, 2008b). Parastomalt bråck orsakas av en svaghet i bukväggen postoperativt.
Bråcket består av tarmslyngor och veckbildning av bukhinnan och kan med tiden öka
i storlek och bli väldigt stort. Incidensen för ett parastomalt bråck är 5–50 % och är
mest förekommande hos kolostomier (Persson, 2008b).

Sjuksköterskans ansvar

Sjuksköterskans huvudansvar är att ge omvårdnad som är anpassad till den
vårdsökande personens grundläggande behov i livet, vilket innefattar psykiska, fysiska,
andliga och kulturella behov. Sjuksköterskan ska skapa sig en helhetsbild för
personens situation, involvera personen och dess anhöriga i vårdprocessen.
Sjuksköterskan ska ge individanpassad information och kommunicera med andra
specialiteter för att få fram bästa möjliga vård (Swenurse, 2017a) samt tillämpa en
evidensbaserad vård (Davenport, 2014; Swenurse, 2017a). Samverkan i team är viktigt
i vården kring en person med stomi. I ett team kan det bland annat ingå läkare,
sjuksköterskor, stomiterapeuter och undersköterskor. I teamet ska även den
vårdsökande personen och anhöriga vara delaktiga, vilket leder till ökad känsla av
kunskap och delaktighet och bättre beslut kan fattas. En stomiterapeut
specialistområde är stomier. Deras uppgift är att tillsammans med personen med
stomi få fram en framtidsplan som omfattar god omvårdnad och rehabilitering. Både
personen med stomi och anhöriga skall involveras för att få ta del av information och
kunskap om vad det innebär att erhålla en stomi. Stomiterapeuten ska med hjälp av
personens egna erfarenheter och åsikter få fram ett bra samarbete som ger en trygg
vård och finnas till som stöd (Swenurse, 2017b).

Känsla av sammanhang

KASAM betyder känsla av sammanhang och innebär att även vid sjukdom kunna
förhålla sig till det friska. I KASAM ingår tre huvudkomponenter. Begriplighet är den
första komponenten och innebär att personen är införstådd med god information för
vad som sker och kommer att ske i dennes liv. Om en person påträffar en ny situation,
bör god information getts för att den nya situationen inte ska kännas oberäknelig utan
går att klara av och om en situation känns överraskande så ska det gå att förklara det
och ordna upp situationen. Den andra komponenten är hanterbarhet och handlar om
att personer som är drabbade upplever sig ha tillräckligt med resurser omkring sig för
att klara av den nya situationen. Resurser kan ses som anhöriga, läkare eller någon
som personen litar på. Om en person drabbas av sjukdom men har mycket känsla av
hanterbarhet så kommer situationen gå att klara av. Den tredje komponenten
är meningsfullhet och innebär att det är viktigt att känna sig fortsatt delaktig i livet och
känna att det finns en mening med det personen gör. En person som känner mycket
meningsfullhet kan vara engagerad i något och tycka om utmaningar. Upplevs en hög
känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kommer personen ha en hög
KASAM vilket leder till att lättare att klara av problem i livet, minskad upplevelse av
stress och bättre hälsa (Antonovsky, 2005). Att kunna kontrollera sin stomi för att få
en bättre hälsa kan öka välbefinnandet (Krouse et al., 2016).
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Syfte
Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi.

Material och metod
Design

En litteraturöversikt sammanställer den aktuella forskningen som finns inom ett
område och genomförs för att beskriva en viss data inom ämnet (Friberg, 2017a). I
studier med kvalitativ design är det enklare att fånga upp personers upplevelser,
känslor och erfarenheter, vilket kan leda till en ökad förståelse för upplevelser (Friberg,
2017b). Kvalitativ metod är lämplig att använda för att beskriva erfarenheter
(Henricson & Billhult, 2017).

Urval och datainsamling

Arbetet har strukturerats upp genom att ett problemområde och syfte har valts ut.
Därefter söktes vetenskapliga artiklar fram. Sökord formades för att se hur mycket
studier som fanns inom området. Genom att läsa titlarna, framkom om rätt område
var hittat och om rätt sökord var använda så att problemområdet var beskrivet i
artiklarnas sammanfattning. Vilka sökord och vilka strategier som användes har
redovisats i en sökhistorik (Bilaga 1). Sökningar av artiklar har skett i databaserna
CINAHL och MedLine som är lämpliga inom hälso- och sjukvård. CINAHL är inriktat
på omvårdnadsartiklar och även MedLine innehåller omvårdnad och medicin,
odontologi och hälso- och sjukvårdsadministration (Willman, Bahtsevani, Nilsson &
Sandström, 2016). Sökord: ostomy OR stoma OR colostomy, quality of life, patient*,
experience*, stoma care, qualitative, patient*.
Efter att 15 artiklar blivit framtagna gjordes en kvalitetsgranskning. Under
kvalitetsgranskningen söktes ett tydligt formulerat problem, ett syfte, noggrann
beskriven metod och en teoretisk utgångspunkt (Friberg, 2017b). Under
kvalitetsgranskningen valdes fyra artiklar att inte tas med då de inte svarade på syftet
eller hade en kvantitativ design. Elva artiklar valdes att ta med till resultatet så det
uppfyllde alla krav enligt Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med
kvalitativ metod (Bilaga 2) vilket är framtaget vid Avdelningen för omvårdnad,
Hälsohögskolan i Jönköping. Inkluderingskriterierna var artiklar som är publicerade
från 2009 till 2018, peer-reviewed, kvalitativ ansats och personer över 18 år som har
kolostomi eller ileostomi. Exkluderingskriterier var artiklar som inte är peer-reviewed,
använder kvantitativ design eller svarar inte på syftet.

Dataanalys

Artiklar som bygger upp resultatet genomgick en analys på fem steg. Steg ett var att
flera gånger läsa igenom alla de artiklarna som var valda för att helheten och
sammanhanget skulle förstås. Steg två innebar att göra en översiktstabell och föra in
information om exempelvis syfte, metod och resultat. Tabellen var till för att få en
översikt över analysen samt en struktur på det material som används. Steg tre innebar
att analysera och identifiera likheter och skillnader och att finna vad som var av vikt i
varje studie. Det viktigaste var att identifiera skillnader och likheter i artiklarnas
resultat. Steg fyra handlade om att göra en sammanställning av det analyserade
5

resultatet. Här skapades rubriker som skulle symbolisera olika kategorier och
underkategorier som hade framkommit i studierna (Friberg, 2017b). Det femte steget
var att noggrant förklara litteraturöversiktens innehåll i en sammanskriven text så att
inga missförstånd kunde uppkomma hos den som läste resultatet (Friberg, 2017a).
Analysen genomfördes med en induktiv ansats vilket innebar att samla levda
erfarenheter och sedan diskutera mot en teori i diskussionen (Henricson & Billhult,
2017). Författarnas förförståelse bygger på erfarenhet av tidigare arbete på
vårdavdelning i samband med möten med personer med stomi.

Etiska överväganden
Vid en litteraturöversikt kommer information från deltagare användas vilket leder till
att vid kvalitativa studier är det av vikt att artiklarna har genomgått en etikprövning
och att etiska övervägande är godkända av en etikprövningsnämnd (Kjellström, 2017)
för att valda artiklar inte på något sätt ska kunna skada eller förolämpa människor
(Kristensson, 2014). Enligt etik prövningslagen är forskning som behandlar känsliga
personuppgifter skyldiga att genomgå en etikprövning (Kristensson, 2014). Som
betraktare av artiklar gäller det att vara uppmärksam och inte feltolka information och
texterna. Ett studentarbete på högskolenivå behöver inte genomgå en etisk prövning
men ska alltid ansvara för att etiska överväganden genomförs i studien (Kjellström,
2017). Sverige har en lag vars syfte är att alltid skydda den enskilda människan och
alltid ha respekt för människovärdet när någon typ av forskning kring människan
utförs (SFS, 2003:460). En litteraturöversikt ska ställa höga krav på forskningsetik i
valda artiklar (Kristensson, 2014). Artiklarna till resultatet hade genomgått en
forskningsetikprövning och blivit godkända och därmed uppfyllde kriterierna enligt
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (Bilaga 2).

Resultat

Resultatet baseras på de 11 artiklar som har analyserats. Upplevelser av att leva med
stomi presenteras i tre huvudkategorier och nio underkategorier (Tabell I).
Huvudkategorier var: Förändring i det vardagliga livet, Förändrade känslor och Stöd
från omgivningen. Varje huvudkategorierna förklaras med vardera tre
underkategorier.
Tabell I. Huvudkategorier och underkategorier som framkom i resultatet.

Huvudkategori
Förändring i det vardagliga
livet

Förändrade känslor
Stöd från omgivningen

Underkategori
Inskränkningar i vardagliga praktiska
aktiviteter
• Positiv och negativ påverkan på det sociala
livet
• Positiv och negativ påverkan på
sexualiteten
•
Att få en förändrad självkänsla
• Rädsla och oro
• Att acceptera stomin
• Att få ett bra bemötande av vårdpersonal
• Vikten av att få relevant information
•
Att få stöd av anhöriga
•
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Förändring i det vardagliga livet

Vardagslivet blev förändrat efter stomioperationen eftersom att det inte gick att leva
sitt vardagsliv som innan. Sociala relationer kunde påverkas beroende på hur
personerna såg på sin stomi. Sexualiteten kunde sättas på prov då kroppen påverkades
av stomioperationen.
Inskränkningar i vardagliga praktiska aktiviteter
Aktiviteter i det vardagliga livet påverkades hos personer som genomgått en
stomioperation (Honkala & Berterö; Lim, Chi Chan & He, 2015; Thorpe, Arthur &
McArthur, 2016). Aktiviteter som att handla, träna och duscha blev svårare att utföra
(Lim et al., 2015). I sociala sammanhang var planering viktigt, för att kunna gå på
restaurang, shoppa eller resa behövde deltagarna veta vart närmsta toalett låg och hur
mycket material som behövs för att kunna byta, göra rent eller tömma stomipåsen
(Honkala & Berterö, 2009; Thorpe et al., 2016). Det förekom att personerna behövde
byta klädstil efter stomioperationen (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg,
2013b; Honkala & Berterö, 2009; Krogsgaard et al., 2017; Sinclair, 2009; Thorpe, et
al., 2016). Att personer med stomi upplevde minskad energi till vardagliga aktiviteter
framkom i flera artiklar (Honkala & Berterö, 2009; Lim et al., 2015; Thorpe, et al.,
2016). En anledning var många uppvaknanden under natten för att tömma stomipåsen
(Lim et al., 2015), eller svårigheter att hitta balans i kost- och vätskeintag (Honkala &
Berterö, 2009). Matvanor fick ändras för att anpassas till stomin (Honkala & Berterö,
2009; Thorpe, et al., 2016). Det fanns personer som återgick till arbetet efter
genomgången stomioperationen (Ferreira Umpiérrez, 2013; Morris & Leach, 2017).
Det förekom att deltagare hade upplevt problem med läckage under arbetstiden
(Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009). Komplikationerna som kunde ske
påverkade förmågan att utföra vardagliga aktiviteter (Krogsgaard et al., 2017; Sinclair,
2009). Problem med irriterad hud och prolaps kunde uppkomma (Sinclair, 2009).
Andra fick problem med ett parastomalt bråck och kunde få mer flöden ur stomin
(Krogsgaard et al., 2017).
Positiv och negativ påverkan på det sociala livet
Det förekom att personer hade svårt med det sociala livet efter stomioperationen
(Danielsen et al., 2013b; Sinclair, 2009; Smith, Spiers, Simpson & Nicholls, 2017).
Andra personer upplevde inga svårigheter att återgå till sitt sociala liv (Morris & Leach,
2017; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016). Personer som länge levt med Crohns
sjukdom och som erhållit en stomi beskrev upplevelser av att återfå ett normalt liv och
därmed kunde återuppta vänskapsrelationer och återgå till vardagliga aktiviteter
(Morris & Leach, 2017). När personer fann rutin på sin stomi kunde de återgå till ett
socialt liv (Thorpe et al., 2016). De som var lyckligt gifta upplevde inga problem med
relationen (Sinclair, 2009). Stomin kunde ge en möjlighet att samtala med nya
människor (Smith et al., 2017).
Vissa upplevde att det var svårt att informera och avslöja stomin för vänner, då vissa
var okunniga inom området och hade mycket frågor. Stomin beskrevs ibland som tabu.
(Danielsen et al., 2013b). Det kunde också förekomma upplevelser av lättnad när de
berättat om stomin för någon annan (Sinclair, 2009; Smith et al., 2017). De som inte
hade ett kärleksförhållande hade svårt att börja dejta (Sinclair, 2009). Det största
rädslan var hur en framtida partner skulle reagera på stomin (Smith et al., 2017). Vissa
beskrev att relationen tog slut då partnern inte klarade av stomin. Personer som blev
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friska från sjukdom och som erhöll stomi beskrev en tacksamhet av att kunna börja
dejta igen (Sinclair, 2009).
Positiv och negativ påverkan på sexualiteten
Upplevelser av en förändring i det sexuella livet efter en stomioperation framkom
(Smith et al., 2017; Vural et al., 2016). Manliga personer med stomi kunde ha problem
med erektion och utlösning, kvinnor upplevde vaginal torrhet, smärta och obehag
under sexuellt umgänge. Vissa kunde fortsätta att avnjuta sexuellt umgänge, samtidigt
upplevde andra att deras sexuella lust hade försämrats (Vural et al., 2016). Att vara
man och homosexuell kunde bli ett problem vid sexuellt umgänge då anus kunde
behöva opereras bort i samband med stomioperationen. En del av personens sexualitet
försvann på grund av detta (Smith et al., 2017). Vissa personer med stomi upplevde sig
själva eller stomin som oattraktiva (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe, et al., 2016;
Vural et al., 2016). Andra kände sig fortsatt attraktiva med stomin (Vural et al., 2016).
Hitta nya sexpartners samt hur de skulle reagera på stomin upplevdes tufft. Trots
osäkerheten påpekade en del att den första sexuella upplevelsen var positiv och att
sexpartnern inte reagerat på stomin (Smith et al., 2017).

Förändrade känslor

Självkänslan hos personerna med stomi kunde ändras, då både utseendet förändrades
och bilden av sig själv kunde påverkas. Bakgrunden till varför personen behöver en
stomi påverkade ofta vilka känslor som uppkom, det kunde vara en lättnad eller
förödelse att erhålla en stomi. Personer som levt med en svår sjukdom innan stomin
hade lättare att finna acceptans. Rädslor för läckage och doft från stomin var
förekommande.
Att få en förändrad självkänsla.
Det förekom att personer med stomi upplevde en förändrad självkänsla (Honkala &
Berterö, 2009; Krogsgaard et al., 2017; Smith et al., 2017; Thorpe, et al., 2016). Stomin
gjorde att personer kände sig äldre (Smith et al., 2017). Emotionell ångest av deras
förändrade kroppar framkom hos personer som erhållit en stomi (Sinclair, 2009).
Stomioperationen gjorde att personernas utseende förändrades, exempelvis på magen.
(Thorpe, et al., 2016). Personer kunde uppleva att deras parastomala bråck var fult och
att kroppen såg deformerad ut (Krogsgaard et al., 2017). Stomin kunde upplevdes som
ful och äcklig (Sinclair, 2009) eller som vacker och perfekt (Sinclair, 2009; Smith et
al., 2017). Det förekom personer som inte ville visa sin stomi för personer i dess närhet
(Thorpe, et al., 2016).
Stomioperationen gav olika reaktioner (Danielsen, Soerensen, Burcharth &
Rosenberg, 2013a; Morris & Leach, 2017; Sinclair, 2009). Vissa tappade livsgnistan
och andra beskrev det som återfödelse till livet (Sinclair, 2009). Självförtroendet kunde
stärkas tack vare stomin (Smith et al., 2017). Personer med temporär stomi beskrev att
livet sattes på paus fram tills den dagen som de skulle operera bort stomin. Stomin gav
en känsla av en förlorad kontroll över sin kropp och personerna önskade att återfå
kontrollen (Danielsen et al., 2013a). Osäkerheten relaterat till stomin bidrog till att
känslan av värdet som person minskade och självkänslan sviktade. Personer med stomi
ville se sig själva som hälsosamma och inte sjuka (Honkala & Berterö, 2009).
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Rädsla och oro
Känslor av skräck och chock som genererade till rädslor kunde uppkomma vid tanken
att erhålla en stomi (Thorpe, et al., 2016). Oro för att se sin avföring och känna lukten
vid tömning och byte av påsen framkom. Det var en ständig oro kring att utföra
vardagliga aktiviteter, tillskillnad från hur det var innan stomin (Lim et al., 2015).
Personer med stomi upplevde rädsla och oro för att andra skulle känna doft från
stomin eller kunna se den (Danielsen et al., 2013b; Honkala & Berterö, 2009; Lim et
al., 2015; Thorpe, et al., 2016). Rädslor för att någon oavsiktligt skulle gå in i dem och
då avslöja stomin var förekommande. Tankar om att andra personer kunde se stomin
genom tajta kläder framkom och skapade obehag (Danielsen et al., 2013b; Sinclair,
2009).
Rädslor för läckage av avföring från stomin förekom (Honkala & Berterö, 2009;
Krogsgaard et al., 2017; Lim et al., 2015; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016; Vural et
al., 2016). Att hitta passande stomibandage var viktigt för att minska på läckage,
annars upplevdes rädsla och förlorad kontroll över kroppen (Danielsen et al, 2013b;
Honkala & Berterö, 2009; Krogsgaard et al., 2017; Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016).
Rädslan för läckage gjorde att vissa personer med stomi slutade dela säng med sin
partner. Även rädslor för läckage vid sexuellt umgänge och att akten skulle avslutas
förekom, vilket ledde till känslor av nedstämdhet (Vural et al., 2016). I Honkala &
Berterös (2009) studie uppkom det känslor av rädsla för att utföra fysiska aktiviteter
på grund av risk för läckage från stomin, samt att andra personer skulle håna dem på
grund av detta.
Att acceptera stomin
Det varierade hur lång tid det tog för personerna att acceptera sin stomi (Danielsen et
al., 2013b; Thorpe et al., 2016). En del fann acceptans snabbt och tyckte inte att stomin
gav några större problem (Danielsen et al., 2013b). Yngre personerna hade det svårt
att acceptera att stomin var en del av dem själva och de önskade att de aldrig behövde
genomföra stomioperationen, de uttryckte hat mot stomin (Sinclair, 2009). Personer
kunde uppleva att det var svårt att se stomin (Danielsen et al., 2013b; Sinclair, 2009).
När personer skulle avslöja sin stomi för andra personer, kunde känslor av ångest och
osäkerhet upplevas (Smith et al., 2017).
Det var lättare att acceptera stomin om personerna tidigare hade levt med en svår
sjukdom som gav mycket besvär (Honkala & Berterö, 2009; Morris & Leach, 2017;
Sinclair, 2009; Thorpe et al., 2016). Personer som levt med Crohns sjukdom och som
fick en stomi upplevde självständighet och frihet med stomin (Morris & Leach, 2017).
Erhölls stomin i ett akut läge kunde inte personerna förbereda sig preoperativt
(Sinclair, 2009). Personer hade svårt att acceptera ett parastomalt bråck, för att det
upplevdes som en känslomässig börda. Dock hade de accepterat sin stomi (Krogsgaard
et al., (2017).

Stöd från omgivningen

Vårdpersonalens bemötande varierade och det förekom önskemål om att bli sedd och
få stöttning från vårdpersonal. Informationen inför stomioperationen var en väsentlig
del i det psykologiska och fysiska läkandet. Det framkom att stöd från anhöriga var en
betydelsefull del i bearbetningen av att ha fått en stomi.
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Att få ett bra bemötande av vårdpersonal
Personerna som erhållit en stomi hade olika upplevelser angående transitionen från
att bli vårdad av vårdpersonal till att hantera stomin själv. Vissa var inte emotionellt
redo för undervisning om stomin på sjukhuset samtidigt som andra själv ville sköta om
stomin direkt från början (Thorpe et al., 2016). Förväntningar på vårdpersonal och
vården var god omvårdnad, god kunskap, stöttning, trevligt bemötande och god
information (Ferreira Umpiérrez, 2013). Besvikelse på vårdpersonal framkom då de
visade brist på respekt, omvårdnad och kunskap, då de inte kunde svara på frågor om
stomi (Danielsen et al, 2013a; Sinclair, 2009). Det förekom också upplevelser av
exceptionellt bemötande av vårdpersonal som gav respekt och omsorg (Sinclair,
2009). Vissa upplevde också att de fick lära sig att klara av stomin själva då
vårdpersonalens tid var begränsad (Ferreira Umpiérrez, 2013; Sinclair, 2009; Thorpe,
et al., 2016). Postoperativ smärta förekom hos personer med stomi, det fanns
vårdpersonal som misstrodde personernas uppfattning av smärtan och gav därmed för
lite smärtlindring. Att inte få hjälp med sin smärta upplevdes som respektlöst (Sinclair,
2009).
Vikten av att få relevant information
Upplevelser av att ha fått otillräcklig information inför stomioperationen framkom
(Lim et al., 2015; Sinclair, 2009). Personerna uppgav att om de fått tillräcklig
information preoperativt så kunde detta bidragit till en ökad förståelse kring stomin
postoperativt (Lim et al., 2015). Skriven information i form av checklistor på vardagliga
tips hade uppskattats (Danielsen et al, 2013a). Vissa beskrev även förväntningar på att
stomiterapeuten skulle ta upp rådgivning om sexualiteten och hur den påverkades. Om
rådgivning hade getts så hade det sexuella livet normaliserats även postoperativt
(Vural et al., 2016). Frågor uppkom efter utskrivning från sjukhuset och ett
uppföljningssamtal hade varit passande (Lim et al., 2015). Att erhålla information från
tidigare stomiopererade personer hade uppskattats, de hade bäst kunskap och kunde
förstå vad de genomgått (Danielsen et al, 2013a, 2013b; Sinclair, 2009).
Sjukvårdspersonal målade upp en bild till personerna att livet med stomi var
problemfritt (Danielsen et al, 2013a, 2013b). Troligen berodde det på att
vårdpersonalen ville minska deras rädsla. Detta resulterade i en ännu större chock för
personerna efter stomioperationen (Sinclair, 2009).
Att få stöd av anhöriga
Stöttning från anhöriga var det bästa stödet vid bearbetningen av att ha fått en stomi
(Ferreira Umpiérrez, 2013; Lim et al., 2015; Sinclair, 2009). Familjen tog sig tid att
lära sig om stomin och hjälpte till med stomin vid hemkomsten från sjukhuset (Lim et
al., 2015). Det framkom olika reaktioner hos partnerna till personerna med stomi.
Vissa var stöttande och hjälpsamma och blev ett teamwork runt stomin. Det förekom
också partner som avvisade personerna med stomi. Barnen var stöttande och hjälpte
till att normalisera stomin. Vänner ställde upp och gav positivt stöd till personerna som
erhållit en stomi. Det förekom dock att stomin skapade en barriär mellan vänskapen
(Smith et al., 2017). Känslor av att personerna med stomi inte ville belasta sina familjer
och oroa dem ledde till att de höll mycket tankar inom sig (Lim et al., 2015). Då samtal
om intima delar med anhöriga kunde upplevas svårt (Smith et al., 2017).
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Diskussion
Metoddiskussion

I litteraturöversikten användes kvalitativ metod vilket ses som en styrka till resultatet,
då syftet var att undersöka upplevelser av en erhållen stomi. Kvantitativa artiklar
valdes bort i denna litteraturöversikt därför att Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver
att kvantitativa artiklar används som ett mätinstrument för att mäta för exempelvis
hur ofta en händelse inträffar. Beskrivningar av upplevelser och känslor utesluts i
forskning med kvantitativ metod. Kristensson (2014) belyser att det är lämpligt att
använda en induktiv ansats för att undersöka individens egna upplevelser eller
uppfattningar kring ett fenomen.
Willman et al. (2016) belyser vikten av att få fram all relevant litteratur inom området,
samt att litteraturstudien bör vara systematisk. De sökord som valdes genererade ett
begränsat antal träffar, andra sökord kunde ha gett ett större och bredare sökresultat
gällande forskningen, dock ansågs de sökorden som valdes vara mer relevanta för
litteraturöversikten. En styrka var att sökningarna var från 2009–2018 vilket ger den
mest aktuella forskningen. En svaghet var att relevant forskning som framkom innan
2009 kan ha missats. Dubbletter av artiklar i sökningarna exkluderades vid
abstraktläsningen för att undvika dubbelarbete. Enligt Forsberg & Wengström (2008)
säkerhetsställs kvaliteten genom en kvalitetsgranskning på artiklarna, detta ger ett mer
tillförlitligt resultat. Willman et al., (2016) menar att en stark evidensstyrka
framkommer om fler än en studie pekar mot samma riktning för att trovärdigheten ska
öka. Femton artiklar kvalitetsgranskades och det var 11 artiklar som blev godkända
enligt protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (Bilaga
2), vilket stärker resultatet då artiklarna hade hög kvalitet. Urvalet på artiklar var
begränsat vilket genererar en svaghet till resultat då variation på forskning minskar.
Utvalda artiklar innehöll fler kvinnor än män, vilket kan vara en svaghet då
upplevelserna från båda könen presenterades. Litteraturöversikten inkluderade vuxna
över 18 år i sitt arbete. Enligt Willman et al. (2016) kan det vara en svaghet att ha
olikartade grupper i vetenskapliga studier. Åldersspannet visade sig vara stort i
litteraturöversikten och kan vara en svaghet i artikeln, då yngre och äldre deltagare
kunde ha olika upplevelser av stomin då de är i olika skeden i livet. Samtliga artiklar är
granskade enligt Peer-review samt är godkända av en etisk kommitté (CODEX, 2018).
Mårtensson & Fridlund, (2017) beskriver att överbarheten i ett examensarbete innebär
hur arbetet kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer.
Examensarbetet går att överföras till andra situationer, individanpassad information,
bra förberedelse och gott bemötande skall ges i alla situationer med en vårdsökande
person.
Artiklarna var skrivna på engelska vilket kunde ge feltolkning av resultat då författarna
inte har engelska som modersmål. Båda författarna har tidigare arbetat på
vårdavdelning och vart i kontakt med personer som har en stomi. Pålitligheten i
litteraturöversikten kan ha påverkats då diskussioner kring resultatet ibland kunde
jämföras med tidigare erfarenheter. Mårtensson & Fridlund (2017) beskriver att
pålitligheten kan visas genom att författarna belyser tidigare erfarenheter och
bekräftelsebarheten ökar om analysprocessen är tydligt beskriven och författarna
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noggrant bekräftar ställningstaganden och är neutrala. Examensarbetet styrks då två
författare har granskat artiklarna och försökt vara neutrala i ställningstaganden.

Resultatdiskussion

Resultatet av denna litteraturöversikt beskriver att en stomi kan leda till förändringar
i personernas liv. Personer med stomi kunde uppleva svårigheter med vardagliga
aktiviteter som att träna eller handla. Detta stärks av en studie som beskriver att
personer med stomi saknade förmåga att kunna utföra vissa fysiska aktiviteter som de
hade innan stomioperationen. Dock fann de alternativa aktiviteter som till exempel
läsning eller promenader. Det framkom även att vissa personer inte kunde återgå till
arbetet eller upplevde att de inte klarade av att ha ett heltidsjobb efter
stomioperationen (Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001). Sjuksköterskan har ett
ansvar att stimulera de grundläggande behoven vilket inkluderar fysisk aktivitet och
tillsammans med personen sätta upp mål för att nå en bättre hälsa (Swenurs, 2017a).
Resultatet visar en förändring i personernas sociala relationer, det kunde vara att
relationerna stärktes efter stomioperationen eller att relationer avslutades. Det
uppkom delade upplevelser av att det sexuella livet blev påverkat efter en
stomioperation, relaterat till psykisk hälsa och att kroppen fysiskt kan ha tagit skada
av stomioperationen. Liknade resultat framkom i studien av Thorpe och McArthur
(2017) som också beskriver att förhållandet kunde stärkas av stomin medan andra
förhållanden kunde bli sämre då personerna upplevde att partnern inte förstod stomin
och att partnerna började sova i separerade sängar, vilket påverkade det psykiska
måendet och acceptansen kring stomin. Flera studier stärker att vissa återgår till
sexuella livet efter stomioperationen medan andra inte är känslomässigt redo att
återgå till ett aktivt sexuellt liv. Även kroppen kunde försämras fysiskt av en
stomioperation, då män kunde få erektionsproblem och kvinnor kunde få smärtor vid
penetration (Ramirez et al., 2009; Sprunk & Alteneder, 2000). Det är
stomiterapeutens ansvarsområde att informera om att intimitet och sexualitet kan
påverkas efter stomioperationen (Swenurse, 2017b). Sjuksköterskan behöver vara
förberedd på att psykologiska påfrestningar, så som förändrad självkänsla, kan drabba
personen efter stomioperationen. Sjuksköterskan bör undervisa om att både fysiska
och psykiska livsförändringar kan ske. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att det
kunde finnas osäkerhet till att hitta nya sexpartners eller börja dejta på nytt efter
stomioperationen. En anledning till att inte vilja börja dejta beskriver Spunk och
Altender (2000) kan vara rädslor för hur den nya partnern skulle reagera på stomin
vid en intim relation. En annan anledning kan vara att vissa valde att isolera sig och
slutade delta i sociala aktiviteter efter stomioperationen då de upplevde en rädsla för
läckage (Persson & Hellström, 2002).
Självkänslan kunde påverkas efter en stomioperation. Utseendet och kroppens
funktion kunde förändras och bidrog till känslor av att kroppen var deformerad och ful
och andra beskrev stomin som vacker och upplevde sig som fortsatt attraktiva.
Stomioperationen ledde till delade känslor, både osäkerhet och känslor av att få
tillbaka livet förekom. Savard och Woodgate (2009) stärker att personerna med stomi
kunde vara osäkra och skämmas över sin stomi. Även problem med sin nya självbild
förekom. Stomiterapeuter beskrivs ha ett ansvar att ge stöttning och support till
personen som ska genomgå en stomioperation, för att förbereda personen för ett liv
med stomi (Davenport, 2014). Vårdpersonal bör utbilda personen med stomi i att
psykologiska påfrestningar, så som förändrad kroppsuppfattning kan ske efter
stomioperationen (Schreiber, 2016). Det har visats att personer som tidigare led av
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cancer och som erhöll en stomi är de som har sämst psykiskt hälsa (Nosawa et al.,
2017). Upplever personerna en hanterbarhet i sjukdomen finns det möjlighet att klara
av situationerna och påfrestningarna i livet blir hanterbara (Antonovsky, 2005).
Sjuksköterskan kan hjälpa till med detta genom att identifiera vad hälsa innebär för
den vårdsökande personen, och genom detta skapa förutsättningar som ska främja
personens hälsa (Swenurse, 2017a).
Rädsla för läckage från stomin vid fysisk aktivitet, på arbetet och under natten
förekom. Läckage kunde minska om rätt stomiplatta användes (Williams, 2017).
Stomiterapeuten ska tillsammans med personen hitta ett stomibandage som passar,
utförs detta inte på ett korrekt sätt kan läckage förekomma (Carlsson et al., 2008).
Flera studier stärker att rädsla för läckage var vanligt förekommande (Andersson,
Engström & Söderberg, 2010; Ramirez et al., 2009; Thorpe & McArthur, 2017). Det
framkom också i Andersson et al. (2017) att alla personerna med stomi hade
erfarenheter av läckage. I och med det stora problemet med läckage menar Hubbard
et al. (2017) att läckageproblem är det område som personer med stomi önskar mer
forskning inom. För att undvika läckage bör vårdpersonal undervisa om att när
stomipåsen är en tredjedel full bör den bytas (Piras & Hurley, 2011). Det har visats att
om personerna har kontroll över sin stomi så minskar rädslan för läckage och det
underlättade acceptansen av stomin (Ramirez et al., 2014).
Vidare framkom svårigheter med att anpassa livet till stomin. Exempel på anpassning
kunde vara att planera hur mycket material som skulle medtages vid ett
restaurangbesök. Popek et al. (2010) beskriver att personer med hög livskvalité hade
lättare att anpassa sig till stomi. De såg lösningar till problem och ville anpassa sig till
sitt nya liv. Denna litteraturöversikt visar på att personer som led av svår sjukdom med
mycket besvär innan stomin hade det lättare att acceptera sin stomi, då besvären
minskade. Studien av Anderson et al. (2010) visade också på att personer som led av
allvarlig rektalcancer såg stomin som en räddning tillbaka till livet och accepterade
stomin direkt. Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att även vid sjukdom känna en
meningsfullhet i livet. Att fortsätta vara engagerad i saker leder till en högre känsla av
sammanhang i sitt liv. Savard och Woodgate (2009) beskrev dock att yngre personer
som erhöll en temporär stomi hade svårare att acceptera sin stomi för de ville inte vara
annorlunda. Sun et al. (2014) visade personer med stomi ett resultat av negativa
upplevelser från vården vilket resulterade i en svårare process för dem att anpassa sig
till sin stomi. Enligt Swenurse (2017a) ska sjuksköterskan ha kompentens för att kunna
utföra omvårdnadsåtgärder samt få ett förtroende från den vårdsökande personen, för
att kunna främja en god omvårdnad.
Personer med stomi beskrev att transitionen att få hjälp av vårdpersonal på sjukhuset
till egenvården av stomin var olika. Vissa kände en lättnad av att få ta hand om stomin
själv medan andra upplevde en svårighet att kunna utföra detta på egen hand. En
transition beskrivs som en förändring i livet. En förändring i en persons verklighet
ändras genom en påtvingad eller vald förändring. En transition kan enbart äga rum om
personen är medveten om hur livet kan förändras. Om medvetenheten brister kan
detta innebära att personen inte är redo för en transition (Kralik, Visentin & van Loon,
2006). Detta kan förklara att vissa personer i resultatet kände sig redo medan andra
kände en svårighet med att påbörja egenvården.
Det fanns personer med stomi som ansåg att viss vårdpersonals kunskap var bristfällig,
då de inte kunde svara på frågor om stomin, vilket gav dem en känsla av osäkerhet och
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de upplevde att de inte blev behandlade på rätt sätt. Detta ledde till ett behov av att få
samtala med någon som genomgått en stomioperation tidigare och som hade
erfarenheter att dela med sig av visade resultat. Att just yngre personer ville känna
delaktighet med de som tidigare genomgått en stomioperation styrks av (Mohr &
Hamilton, 2016). För att erhålla informationen som vårdpersonal inte gav dem har
andra studier visat att de då sökte information på internet (Beaver et al., 2010). Det är
dock sjuksköterskans ansvar att ge en individanpassad information och förbereda
patienterna inför operationer (Burch, 2017b; Swenurse, 2017a). Vårdpersonal har
många roller i samband med att en person genomgår en stomioperation så som ge
stöttning, vara konsult och att förmedla kunskap angående livet med stomi (Sultan,
2009). Om god information ges inför den nya situationen ökar förståelsen och känslan
av begriplighet. God begriplighet upplevs om personen är förberedd inför nya
situationer som kan uppstå (Antonovsky, 2005). En god information och utbildning
preoperativt till både personen och närstående anses kunna leda till ett snabbare
förlopp i återhämtningen och rehabiliteringen (Santos-Ardigo & Nazareth Amante,
2013). Informatik ingår i sjuksköterskan kärnkompetenser där säker kommunikation
bidrar till en mer säker och effektivare vård (Swenurse, 2017a).
Anhöriga gav det bästa stödet för att personen skulle kunna bearbeta sin stomi. Flera
studier stärker att anhöriga var ett viktigt stöd för personerna, för att nå en acceptans
av stomin (Andersson et al., 2010; Manderson, 2005; Thorpe & McArthur, 2017).
Mindre behov av stöttning från vårdpersonal framkom om det fanns ett starkt stöd
från anhöriga (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). För att främja hälsa ska
sjuksköterskan involvera anhöriga i vården kring den vårdsökande personen
(Swenurse, 2017a). Om personer upplever sig ha tillräckligt med resurser omkring sig,
som kan hjälpa till att hantera den nya situationen, kan det i sin tur öka hanterbarheten
och bidra till en ökad känsla av klara av den nya situationen (Antonovsky, 2005).

Slutsatser
Resultatet visade att livet efter en stomi påverkade individer på olika sätt. Tacksamhet
av att återfå ett fungerande liv efter en svår sjukdom förekom medan andra upplevde
stomin som ett hinder och livet blev svårare. Att leva med stomi är många gånger en
utmaning då personerna behöver anpassa livet till stomin. Spontaniteten begränsas då
planering inför eventuella problem som till exempel läckage från stomin blev viktigt.
Rädslor för läckage var vanligt förekommande och behovet av att ha en toalett i
närheten förekom. En del aktiviteter kunde upplevas svårare att utföra så som att
handla eller ha ett sexuellt umgänge. Stödet från anhöriga visade sig vara väsentligt för
att kunna bearbeta stomin. God och tillräcklig information från vårdpersonal kan leda
till en ökad förståelse för sin stomi. Transitionen från att bli vårdad av vårdpersonal
till att hantera stomin själv är individuell, vilken vårdpersonal bör visa respekt och
förståelse till.

Kliniska implikationer

Litteraturöversikten kan ge sjuksköterskan större kunskap om personers upplevelser
av att leva med stomi. Sjuksköterskan bör ha förståelse för varje individ för att kunna
ge en individanpassad rådgivning om exempelvis kost och hantering av stomi.
Identifiera behovet av stöttning, då vissa personer behöver mer hjälp medan andra vill
vara mer självständiga med stomin. Om anhöriga involveras i vården kan de vara ett
14

bra stöd för personen med stomi. Väl förberedd individualiserad information både preoch postoperativt kan leda till en snabbare acceptans av sin stomi. Genom att lyssna
på människors erfarenheter och upplevelser kan problem identifieras och förebyggas.
Omvårdnad av stomi ska kunna utföras med respekt och god kunskap av
sjuksköterskor utan specialitetutbildning. Utbildningar om stomier skulle kunna ges i
form av att en stomiterapeut kommer till arbetsplatser och föreläser om skötsel kring
stomi, anatomin, samt upplevelserna som uppkommer efter stomioperationen. Även
personer som själva har erhållit en stomi kan föreläsa för vårdpersonal och dela med
sig av sina erfarenheter och förutsättningar på vårdpersonalen utifrån ett
patientperspektiv.

Förslag till vidare forskning

Vidare forskning om människors upplevelser av att leva med stomi bör genomföras för
att vara uppdaterad inom området och öka förståelsen och kunskapen hos
vårdpersonal och anhöriga. Vidare forskning kring stomibandagering bör utvecklas då
problem med läckage från stomin är vanligt förekommande och leder till oro för
personerna som lever med stomi.
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