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Abstrakt 

Att genomgå en stomioperation kan leda till att personer behöver anpassa sitt liv 

både fysiskt och psykiskt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

vuxnas upplevelser av sin livssituation efter genomgången stomioperation. I 

denna litteraturstudie analyserades tio vetenskapliga artiklar med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 

kategorier. Det som framkom var att personer med stomi upplevde stomin som 

utmanande samt skapade oro och osäkerhet. Personer som fått stomi upplevde sig 

själva som annorlunda efter att de fått en stomi vilket var psykiskt påfrestande. 

Den sexuella aktiviteten förändrades för personer med stomi. Personer upplevde 

framtiden ur två olika perspektiv. Antingen som en livräddande insats som 

bidragit till en ljus framtid eller som något som förstört framtiden och alla deras 

planer. Genom att finnas för patienten före och efter en stomioperation kan 

sjuksköterskan bidra med både praktiskt och mentalt stöd till personer med stomi. 

Det är viktigt att vara lyhörd för personer som ska få eller har fått en stomi för att 

kunna identifiera deras rädslor, problem och önskemål för att kunna främja hälsa 

och minska lidande. 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, livssituation, 

omvårdnad, stomi, upplevelser 
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När vi är friska tas livet förgivet. Sjukdom är en del av personers liv och påverkar inte bara 

vardagen utan hela livssituationen (Morse, 1997). Enligt världsorganisationen (WHO, 2015) 

är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Att drabbas av en sjukdom innebär i stor grad att 

drabbas av förluster dvs. förlust av kontroll över sin kropp, socialt samspel, arbetslivet samt 

förlust av ork (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Det självklara är att när vi är friska är 

kroppen närvarande genom att vara frånvarande, men vid exempelvis smärta eller trötthet 

förändras detta. Kroppen kan bli obehagligt närvarande och utgöra stora hinder i vardagen 

(Toombs, 1993, s. 62-63). När vardagen förändras och det som tidigare var nära och 

välbekant plötsligt blir främmande kan människan uppleva att friheten blir begränsad. 

Kroppen har ett nära samband till känslan av frihet och vid kroppsliga hinder begränsas 

friheten i det vardagliga (Olsson, 2007).  

 

Sjukdom kan medföra att kroppen känns obekant. Att känna misstro till sin egen kropp vid 

sjukdom är vanligt förekommande. Att känna en förlust av kontroll till kroppen vid sjukdom i 

relation till när kroppen var frisk kan beskrivas som en dramatisk kontrast (Zeilani & 

Seymour, 2012). Personer som varit svårt sjuka beskriver att de upplever förlust av sin 

vanliga och välbekanta kropp under sjukdomstiden. Känslor av att den egna kroppen ersätts 

med en okänd kropp som inte svarar fysiskt på samma sätt som innan sjukdomen kan medföra 

känslor av misslyckande (Johnson, St John & Moyle, 2006). Den välbekanta världen, jaget 

och kroppen blir oförutsägbar och okontrollerbar (Toombs, 1993, s. 93). Att drabbas av en 

kronisk sjukdom och inte kunna kontrollera de välbekanta kroppsliga funktionerna kan leda 

till att personer skuldbelägger sig själva (Sullivan, Weinert & Cudney, 2003). Antonovsky 

(2005, s. 43-45) beskriver känsla av sammanhang utifrån tre komponenter som har betydelse 

för hur personer upplever och hanterar de förändringar som sker i livet, däribland förluster. 

Dessa är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Antonovsky menar att dessa tre 

komponenter har en stor betydelse för hur personer klarar av att hantera oväntade situationer 

som uppstår i livet däribland sjukdom (ibid.).  

 

Vid långvarig svår sjukdom kan det ibland bli nödvändigt att genomgå olika kirurgiska 

ingrepp för att underlätta tillfrisknandet. Dessa ingrepp kan ibland fungera som botemedel. Ett 

sådant ingrepp är stomioperation (Weerakoon, 2001). Ordet stomi härstammar från grekiskan 

och betyder öppning in i kroppen (Slater, 2014).  
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En stomioperation kan bli nödvändig för att ta bort eventuell sjukdom som kolorektalcancer, 

minska smärta, förbättra patientens hälsa och allmäntillstånd samt avlasta den sjuka delen av 

tarmen (Black, 2011). Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen med 

över en miljon personer insjuknande varje år (Ang, Chen, Siah, He & Klainin-Yobas, 2013). 

En annan sjukdom som kan leda till att en stomi blir nödvändig är den inflammatoriska 

tarmsjukdomen Ulcerös colit. En stomi kan antingen vara permanent eller tillfällig (Anaraki, 

Vafaie, Behboo, Maghsoodi, Esmaeilpour & Safaee, 2012). De två vanligaste stomityperna är 

ileostomi och kolostomi. En ileostomi innebär att en bit av tunntarmen läggs ut och sys fast på 

utsidan, oftast på bukens högra sida. Konsistensen på innehållet är alltifrån vattnigt till 

grötliknande och stomin är aktiv i genomsnitt tre till sex gånger per dag. Kolostomi innebär 

att den sista delen av tjocktarmen läggs ut och sys fast på utsidan av bukväggen. Sedan bildas 

två öppningar: en för fekalier och en för slem (Coldicutt & Hill, 2013).  

 

Stomioperationen är en kroppsförändrande operation som kan väcka behov av social, psykisk 

och själslig anpassning (Walker & Lachman, 2013). Studien menar även att en sådan 

operation kan medföra att kroppsuppfattningen förändras (ibid.). Benämningen 

kroppsuppfattning avser en människas uppfattning av den egna kroppen och de normala 

funktioner som denne innehar (Ang et al., 2013). Studien menar också att genomföra en 

operation där syftet är att få en stomi kan präglas av förluster gentemot den egna kroppen. En 

stomioperation kan ses som ett fysiskt hot mot den kroppsliga integriteten (ibid.).  

 

I studien av Slater (2014) framkom att våra kroppar förändras med tiden och att personer ofta 

accepterar dessa förändringar. Det är de plötsliga kroppsliga förändringarna som kan vara 

svårare att acceptera. Dessutom menar studien att anpassa sig till livet med en stomi är en 

individuell upplevelse för varje person. Studien menar även att en faktor som kan spela roll 

för den mentala hanteringen är exempelvis om stomin är tillfällig eller permanent (ibid.). Att 

uppleva förändrade intryck av kroppen kan upplevas som mycket svårt. Att kroppen agerar 

oförutsägbart påverkar människans kontrollförmåga. I och med detta påverkas tilliten till den 

egna personen som riskerar att gå förlorad (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008).  

 

I översiktsstudien av Swan (2011) beskrivs att en stomioperation kan bidra till att personer 

med stomi kan känna sig som en oförutsägbar person. Detta kan ha en stor påverkan på 

personers dagliga liv. Att uppleva skuld gentemot familj och vänner kan förekomma när 

personer upplever att deras kroppar enbart ställer till med problem (Olsson et al., 2008). 
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Personer med stomi kan behöva hjälp att komma tillrätta med sin diagnos och anpassa sig till 

livet på olika nivåer genom att sjuksköterskan bidrar med stöd både före och efter en 

stomioperation. Personer med stomi kan behöva både praktiskt och mentalt stöd i samband 

med att de fått en stomi vilket sjuksköterskan kan bidra med (Burch, 2014). Det är av stor vikt 

för personer med stomi att känna trygghet och kunna hantera stomin eftersom detta 

underlättar för den psykologiska anpassning som medföljer efter en stomioperation. En 

stomioperation syftar till att personer ska kunna bibehålla en hög livskvalitet och leva ett så 

bra liv som möjligt. Trots detta är det mycket vanligt att personer med stomi upplever livet 

som förändrat och anser att en stomioperation påverkat deras vardag på många olika sätt 

(Swan, 2011).  

 

Därför var syftet med denna litteraturstudie att undersöka vuxna upplevelser av sin 

livssituation efter genomgången stomioperation.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie genomfördes med hjälp av kvalitativ metod, med fokus på ett 

inifrånperspektiv. För att kunna förstå vuxnas upplevelser av sin livssituation efter 

genomgången stomioperation var därför den kvalitativa ansatsen den mest lämpliga att 

tillämpa (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3).  

 

Litteratursökning 

En pilotsökning genomfördes i syfte att undersöka om det vetenskapliga underlaget för det 

valda området var tillräckligt. Denna sökning skedde i databaserna CINAHL och PubMed då 

dessa databaser anses vara de viktigaste databaserna för forskargrupper vars intresse är hälso- 

och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 84). Pilotsökningen gav tillräckligt med 

material för att en systematisk sökning skulle kunna genomföras. Den systematiska sökningen 

genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Primo (Tabell 1). Enligt Willman et al. 

(2011, s. 85) bör forskargrupper sträva efter att söka igenom så många relevanta databaser 

som möjligt under de givna förutsättningarna för projektet. Databasen Primo användes därför 

i syfte att utföra kompletteringssökningar.  
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Sökningen innehöll sökord som var associerade med syftet. De sökord som användes för 

litteratursökningen var: Ostomy, Colostomy, Stoma, Body image, Psychology, Sexuality, 

Experiences & Life Experiences. Samtliga sökord användes i olika kombinationer med de 

booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökoperatorn OR skapar en händelse mellan två eller 

flera söktermer, så att alla referenser som innehåller någon eller samtliga av söktermerna visas 

som träffar. Sökoperatorn AND orsakar en händelse mellan två eller flera söktermer så att 

sökningen fokuseras på ett mer avgränsat område (Willman et al., 2011, s. 73). Innan påbörjad 

sökning testades sökorden i ämnesordlistor för respektive databas för att utvinna rätt 

ämnesord. CINAHLS uppslagsverk heter ”Cinahl Headings” och PubMeds motsvarighet 

kallas MeSH-termer (Willman et al., 2011, s. 70). Genom manuella sökningar från valda 

artiklars referenslistor kunde litteratursökningen kompletteras ytterligare.  

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna var baserade på vuxna personer med 

erfarenhet av att ha genomgått en stomioperation, att personerna i studierna hade antingen en 

kolostomi eller ileostomi, och att studierna var publicerade från år 1990 till 2015. I denna 

litteraturstudie exkluderades studier som baserades på personer som hade erfarenheter av att 

ha en urostomi. De sökbegränsningar som användes var att artiklarna var vetenskapligt 

granskade samt var skriva på engelska. PsycINFO genererade inga nya studier som 

motsvarande syftet men en sökning med samma sökord, på samma systematiska 

tillvägagångssätt genomfördes även i den databasen.  

 

Urvalet av artiklar skedde med hjälp av att läsa de funna artiklarnas abstrakt för att kunna 

avgöra om artikeln svarade mot syftet för denna litteraturstudie. Abstrakt i en studie är en 

sammanfattning av studien som innehåller syfte, metod, eventuella slutsatser och 

användbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 40). 107 abstrakt lästes igenom och därefter 

valdes 10 artiklar ut som svarade mot syftet. Eftersom att Primo gav så stor mängd artiklar 

genomfördes därför en begränsad sökning med sökord som förekommit i flera artiklars 

abstrakt för att finna ett ännu mer relevantare urval artiklar som svarade mot syftet.  
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Tabell 1 Översikt litteratursökning  

Syftet med sökningen: Vuxnas upplevelser av sin livssituation efter genomgången 

stomioperation.  

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

CINAHL 2015-02-09 

1 CH 

 

Ostomy OR Colostomy 

OR Stoma # 

645 0 

2 CH, FT S1 AND Experiences # 17 3 

3 CH S1 AND Body image # 37 1 

4 CH S1 AND Sexuality # 27 1 

5 CH S1 AND Psychology # 2 0 

6 

 

 

 S1 AND Experiences 

AND Body image AND 

Sexuality AND 

Psychology #    

0  

 

 

 

0 

 

 

 

 

PubMed 2015-02-09 

7 MSH Ostomy OR Colostomy 

OR Stoma § 

27211 0 

8 MSH, FT S7 AND Experiences § 212 0 

9 MSH S7 AND Body image § 191 0 

10 MSH S7 AND Sexuality § 108 0 

11 MSH S7 AND Psychology § 1060 0 

12  S7 AND Experiences 

AND Body image AND 

Sexuality AND 

Psychology § 

 

6 2 

Primo 2015-02-09 

13 FT Ostomy OR Colostomy 

OR Stoma° 

8581 0 

14 FT S13 AND Experiences ° 5559 0 

15 FT S13 AND Body image ° 5568 0 

16 FT S13 AND Sexuality ° 5539 0 

17 FT S13 AND Psychology ° 6961 0 

18  S13 AND Experiences 

AND Body image AND 

Sexuality AND 

Psychology  ° 

5905 
 

0 
 

19 FT  Ostomy AND Life 

Experiences ° 

 

18 2 

 

* CH – CINAHL headings i databasen CHINAL, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning.  
# - avgränsningar: 1990-2015, Peer - reviewed, English Language, Full text 
§ - avgränsningar: Full text, 1990-2015  
° - avgränsningar: English Language, 1990 -2015 
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Kvalitetsgranskning 

För att kritiskt kunna värdera de insamlade studierna är det viktigt att gå systematiskt tillväga. 

Därför låg protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod till grund för 

kvalitetsgranskningen. Det protokoll som användes för kvalitetsgranskning i denna 

litteraturstudie var bilaga H i Willman et al. (2011, s. 175-176). Författarna studerade aspekter 

gällande om studierna hade ett tydligt syfte, om kontexten var presenterad, om studierna 

innehöll etiska resonemang och hade ett tydligt urval. Studiernas metod, analys- och resultat 

del granskades även. Utifrån kvalitetsprotokollet besvarades varje punkt med ”Ja”, ”Nej” eller 

”Vet ej”. Det var enbart det positiva svaret som var poänggivande. Författarna omvandlade de 

givna poängen till procent vilket gjorde att studierna erhöll en sammanfattad bedömning av 

kvalitén i form av låg, medel eller hög kvalité (Tabell 2). Lågkvalitét motsvarade 60-69 %, 

medelkvalitét motsvarade 70-79 % och hög kvalitét motsvarade 80-100% (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 96). Kvalitetsgranskningen genomfördes var för sig av författarna för att 

sedan diskuteras sinsemellan för att slutligen komma fram till en gemensam sammanställning 

av resultatet. Enligt Willman et al. (2011, s. 93) får granskningen större tyngd om den utförs 

av minst två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. Ingen studie med låg 

kvalitet inkluderades i denna litteraturstudie eftersom resultatet i dessa studier inte ansågs 

vara nog kärnfyllda och svarade inte mot syftet.  

 

Tabell 2 Översikt av vetenskapliga studier ingående i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

 
Huvudfynd Kvalité 

 

Andersson et 

al. 

 

2010 
Sverige 

Kvalitativ 5 kvinnor  Djupintervjuer 

med öppna frågor  

 

Tematisk 

innehållsanalys  

 

Begränsningar i vardagen, i vad 

man äter, sexuellt och var man är 

pga. stomin. Tacksamhet för att 

det gav en chans att leva. Att livet 

ändå är hanterbart och så normalt 

som möjligt. 

Hög 

Beitz 

 

1999 
USA 

 

Kvalitativ 6 kvinnor 
och 4 män 

 

Djupintervjuer 

 

Fenomenologisk 

analys 

 

En begränsad livsvärld, osäkerhet, 

ängslan och kroppsliga 

förändringar är exempel på vad 

deltagarna upplevde efter 

operationerna.  

Hög 

Danielsen et 

al. 

 

2013 
Danmark 

Kvalitativ 5 män och 2 

kvinnor  
Fokusgrupps-

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagarna upplevde 

kontrollförlust samt begränsning i 

det vardagliga livet pga. rädsla 

och brist på information efter 

stomioperationer men också under 

den pre operativa tiden.  

 Hög 
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Tabell 2 Forts. Översikt av vetenskapliga studier ingående i analysen (n=10) 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
 

Huvudfynd Kvalité 
 

Grant et al. 

 

2011 
USA 

 

Kvalitativ  17 män och 

16 kvinnor  
Fokusgrupps-

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Livet efter stominoperationen är 

mer komplicerad än innan, vilket 

bland annat visar sig genom 

svårigheter med vissa aktiviteter 

och kläder som sitter åt över 

stomin. 

Hög  

Honkala & 

Berterö 

 

2009 
Sverige  

Kvalitativ  17 Kvinnor  Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

ansats för tematisk 
innehållsanalys 

 

Kvinnor hade upplevelsen av att 

stomin begränsar dem i det 

vardagliga. Exempelvis att den 

bidrog till svårigheter då vissa 

aktiviteter skulle utföras.  

Hög 

Manderson  

 

2005 
Australien 

 

Kvalitativ  21 kvinnor 

och 11 män 
Ostrukturerade 

öppna intervjuer 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Den förändring som sker vid en 

stomi var svår att hantera. 

Kroppsbilden förändras med sänkt 

självförtroende och påverkad 

sexualitet  

Hög 

Notter & 

Burnard 

 

2006 
Storbritannien 

 

Kvalitativ  50 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer 

 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

analys 

 

Många kvinnor upplevde den 

postoperativa tiden som jobbigare 

än tiden innan. Kvinnorna 

upplevde stomin, den kroppsliga 

samt sexuella förändringen som 

något negativt  

Medel 

Persson & 

Hellström  

 

2002 
Sverige  

Kvalitativ  4 kvinnor 

och 5 män  

Ostrukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Stomin har en stor påverkan på 

livet och personer uttrycker 

svårigheter att vänja sig vid 

stomin. Information och stöd från 

vården är av största vikt för att 

underlätta detta. 

Medel  

Ramirez et al. 

 

2010 
USA 

Kvalitativ  30 kvinnor  Semistrukturerade 

öppna intervjuer  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
 

Kvinnornas sexuella utmaningar 

och anpassningar delades in i fyra 

grupper: inga långvariga problem, 

långvariga problem, livssituation/ 

åldersrelaterade förändring och 

ingen sexuell aktivitet efter 

operation. 

Hög 

Salter 

 

1992 
Storbritannien  

Kvalitativ  4 män och 3 

kvinnor  

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Stomin påverkar vardagen på ett 

sätt som försämrar självbilden och 

upplevelser av att känna sig 

utanför och annorlunda.  

Medel  
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Analys 

De valda studierna studerades utifrån ett inifrånperspektiv och studerades induktivt. Studierna 

analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Kvalitativ 

innehållsanalys är vanligt förekommande och används ofta vid kvalitativ data. 

Innehållsanalysens olika delar är analysenhet, meningsenhet, kondensering, koder och 

kategorier vilket tillämpades i denna litteraturstudie (Graneheim & Lundman, 2004). Studien 

analyserades med hjälp av manifest ansats vilket innebär att utgångspunkten är vad som direkt 

sägs i texten. I denna studie bearbetades samtliga artiklars innehåll. Därefter valdes 

meningsenheter ut som svarade mot syftet. En meningsenhet är ett antal ord som innehar en 

gemensam betydelse. Dessa meningsenheter granskades noga och översattes till svenska för 

att öka förståelsen av dess innehåll. En kondensering av textenheterna skedde i syfte att korta 

ner textenheterna men bevara kärnan i dem. Meningsenheterna kodades sedan i syfte att få 

etiketter för att öka förståelsen för innehållet i det valda sammanhanget (Graneheim & 

Lundman, 2004). De kodade meningsenheterna delades sedan in i en första kategorisering, där 

de meningsenheter som innehöll liknande innehåll ingick i samma kategori. Kategoriseringen 

genomfördes i ytterligare två steg. Efter tre steg av kategorisering ansågs inte vidare 

kategorisering vara nödvändig då de kategoriserade meningsenheterna enbart passade in i en 

kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Av meningsenheterna skapades först 143 

underkategorier som i nästa steg av kategorisering blev 7 och till sist bildades 4 

huvudkategorier som svarade mot studiens syfte (Tabell, 3). Graneheim och Lundman (2004) 

styrker att en kategori ska beskriva det manifesta innehållet av identifierade meningsenheter.  

 

Resultat  

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som beskriver vuxnas upplevelser av sin 

livssituation efter genomgången stomioperation (Tabell 3). 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Att stomin utmanar och skapar oro och osäkerhet 

Att känna sig annorlunda med stomi 

Att sexuell aktivitet förändras 

Att stomin påverkar framtiden 

 

 



 

 

11 

Att stomin utmanar och skapar oro och osäkerhet 

I studien av Honkala och Berterö (2009) beskrev deltagare att vara en person med stomi 

ofta relaterades till begrepp som planering och anpassning. I studier beskrevs att stomin 

bidragit till kostanpassning. Att vara tvingad att anpassa kosten till stomin upplevdes som 

både jobbigt och utmanande (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Grant, McMullen, 

Altschuler, Mohler, Hornbrook, Herrinton, Wender & Baldwin, 2011; Honkala & Berterö, 

2009; Notter & Burnard, 2006). I studier (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; 

Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006) beskrevs upplevelser av att kosten 

även skapade oro och osäkerhet. I studien av Grant et al. (2011) beskrev deltagarna att det 

upplevdes som utmanande om de åt för mycket eller för snabbt eftersom det medförde att 

påsen direkt blev fylld. Dessa upplevelser uppstod när de åt tillsammans med andra i 

offentliga miljöer såväl som i det egna hemmet. Oron för läckage hindrade personer med 

stomi från att åka buss med kollektivtrafiken och att ha fasta planerade aktiviteter så som 

ett arbete (Honkala & Berterö, 2009). I studier (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; 

Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006) beskrev deltagare att de upplevde oro 

över kost som orsakade tarmljud och lukt. Denna kost undveks därför att förtäras innan de 

skulle vistas i offentliga miljöer. Lukten och den ökade risken för läckage upplevdes svårt 

att kontrollera vilket bidrog till osäkerhet (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 

2009; Notter & Burnard, 2005; Persson & Hellström, 2002; Salter, 1992). 

 

I studien av Grant et al. (2011) belyste deltagarna att det krävdes träning för att uppnå 

kunskap om vilken kost som fungerade för deras tarmsystem. Detta upplevdes som 

utmanande och tog lång tid. Studien menar även att kunskapen bidrog till trygghet för 

personer med stomi. Personer med stomi upplevde således att lärandet aldrig tog slut utan 

var en pågående process (ibid.). Det var vanligt förekommande att personer med stomi 

undvek social kontakt med vänner genom att isolera sig i sitt hem på grund av oro och 

osäkerhet för andras reaktioner på stomin (Manderson, 2005).  

 

… It is bad for you…you can´t actually do anything… say, you are really grounded…both 

socially and professionally…and I mean every kind of social contact…all 

kinds…(Danielsen, Soerensen, Brucharth & Roseneberg, 2013, s. 1347). 

 

Personer med stomi beskrev även oro över arbetskollegors reaktioner över stomin och 

valde därför att avstå från att berätta om den (Manderson, 2005). 
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Personer med stomi upplevde att de behövde information gällande hantering av stomin för att 

undvika lukt och läckage då detta kunde leda till obekväma och utmanande situationer 

(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013). I studien av Danielsen et al. (2013) hade 

deltagarna hittat olika knep för att undvika läckage och därmed skapa trygghet gentemot 

stomin.  

 
…there are many small things you can do better… a belt… a plate… I use some small 

napkins…. I make sure to take of hair the right way…etc…all those little things…can do it 

better while you have a stoma (Daneilsen et al, 2013, s. 1348).  

 

Att ha kontroll över olika situationer upplevdes som viktigt och medförde känslor av trygghet. 

Personer med stomi behövde veta var toaletterna fanns när de besökte nya platser (Andersson 

et al., 2010; Beitz, 1999; Manderson, 2005). I studien av Honkala och Berterö (2009) beskrev 

deltagare att de för att slippa uppleva oro och osäkerhet, noggrant planerade hur mycket 

förbrukningsmaterial som behövde medtas inför resor. I studier (Andersson et al., 2010; 

Manderson, 2005) beskrev personer med stomi att de upplevde det som utmanande att vara 

tvungna att ha med sig extra kläder, tvättlappar, krämer och extra påsar till stomin vart de än 

gick ifall en olycka skulle inträffa. I studien av Persson och Hellström (2002) beskrev 

deltagarna det som utmanande att återgå till fysiskt arbete. Detta på grund av oro över att 

stomin skulle ta skada. Personer med stomi beskrev att de fått förändra en rad aktiviteter för 

att dessa fortsättningsvis skulle kunna utföras trots att de hade stomi (Grant et al., 2011).  

 

I used to run 10, 12 miles a day. Now I just walk. It doesn’t bother me with walking too 

much. Running seems to just agitate my sys- tem to the point where any- thing in there, it 

works it out. (Grant et al., 2011, s. 592)  

 

Personer med stomi upplevde trygghetskänslor när de pratade med dels vårdpersonal och 

med andra som också genomgått en stomioperation (Andersson et al., 2010; Danielsen et 

al., 2013). 

 

Klädproblematik var också vanligt förekommande. I studien av Grant et al. (2011) 

framkom upplevelser av osäkerhet på grund av den förändrade och oönskade klädstilen 

som stomin medfört. Studien beskrev även att deltagarna upplevde det som tidskrävande 

och frustrerande att behöva anpassa klädvalen efter stominoperationen då kläderna sedan 
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innan inte längre kunde användas (ibid.). Det fanns en önskan om att kunna bära kläder 

som täckte stomin för att minska dess synlighet och för att minska irritation kring stomin 

(Persson & Helström, 2002; Salter, 1992). I studier (Andersson et al., 2010; Grant et al., 

2011) beskrev deltagare att det upplevdes som utmanade att använda tighta kläder på 

grund av att stomin satt i vägen.  

 

Att känna sig annorlunda med stomi 

I studien av Beitz (1999) beskrev deltagarna att stomin genererade i en vanställd kroppsdel. 

Detta medförde enligt studien att de kände sig annorlunda, hyste mindre respekt till sig själva 

samt fick ett minskat självförtroende (ibid.). Chocken av att se annorlunda ut var en vanligt 

förekommande reaktion när personer med stomi såg sina stomier för första gången 

(Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006; Persson & Hellström, 2002). I Notter och 

Burnard (2006) beskrev deltagarna att den första synen av stomin var en oförglömlig syn. 

 

It was awful…they’d explained it but I just wasn’t prepared for the mess I saw…all scars 

and bumps and the ileostomy...(Notter & Burnard, 2006, s. 152).  

 

Personer med stomi upplevde sig själva som annorlunda och ville inte vidröra sina egna 

magar på grund av det tarmljud, utseende och lukt som stomin medförde. Detta upplevdes 

som påfrestande (Notter & Burnard, 2006). En låg självkänsla förekom bland flera 

personer med stomi där de upplevde sig odugliga som människor eller föräldrar 

(Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006; Persson & Hellström, 2002). Den förändrade 

självbilden visade sig både fysiskt och psykiskt (Honakala & Berterö, 2009). Att må dåligt 

psykiskt uppkom efter att personer med stomi fått sina stomier (Grant et al., 2011). 

 

‘I knew it was a big operation but afterwards I was just so weak and the pain was terribly. 

I had no idea, I thought I’d be tired but this was differently, and it took me so long to get 

over it. I just felt like a wet rag, and I know I looked terribly. I didn’t want anyone to see 

me, I knew they’d be shocked…all those drips and drains and things’ (Notter & Burnard, 

2006, s. 151).  

 

I studien av Grant et al. (2011) beskrev deltagarna bitterhet och ilska över stomin och att 

det inte fanns något positivt att säga om den. Personer med stomi kände skuld över sina 

förändrade kroppar och hade ett behov av att be om ursäkt till närstående för att de 
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upplevde sig själva som annorlunda (Beitz, 1999). I studien (Ramirez, McMullen, Grant, 

Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2010) beskrev deltagare att känna sig annorlunda hade 

bidragit till att de avstått från att söka efter nya bekantskaper och att de hade en rädsla för 

andras eventuella känslomässiga reaktioner på stomin. I studien av Manderson (2005) 

beskrevs att svårigheter gällande acceptans till sin egen kropp med stomi medfört att 

förhållanden upphört.  

 

When one interviewed learnt that she would have ‘‘a thing hanging off (her) stomach,’’ 

she told her partner to ‘‘go, go and get a life’’, and ‘‘just pushed him right out of (her) 

life” (Manderson, 2005, s. 408).  

 

Studien av Persson och Hellström (2002) beskrev acceptans gentemot stomin när personer 

med stomi fått komma hem och vänja sig vid den nya situationen i egen takt. I studier 

(Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; Salter, 1992) belystes svårigheter att 

acceptera stomin och den kroppsliga förändring som stomin medförde gentemot den egna 

kroppen och dess funktioner. I studierna (Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; 

Persson & Hellström, 2002; Salter, 1992) beskrevs upplevelsen av att vara annorlunda 

som ett hinder för att medverka i olika former av aktiviteter på samma sätt som tidigare. 

Aktiviteter där stomin inte kunde döljas upplevdes som särskilt svåra. Den förändrade 

kroppsbilden medförde att de tog tid innan de vågade visa sig naken inför sina partners 

(Manderson, 2005). 

 

... But this to undress, be nude...eh...in a large changing-room... I think that this can be 

hard... so... if we do go to an indoor swimming centre... I prefer to watch... (Honkala & 

Berterö, 2009, s. 21) 

 

I studierna (Andersson et al., 2010; Ramirez et al., 2010; Salter, 1992) upplevde deltagare 

att de kände trygghet när de umgicks med familj och vänner som var medvetna om stomin. 

Detta bidrog till att de lättare gick att acceptera stomin och försöka få en positiv syn av sitt 

nya jag (Andersson et al., 2010). 

 

Att sexuell aktivitet förändras 

Att känna sig mindre sexuellt attraktiv med stomin var centralt förekommande uttryck 

(Ramirez et al., 2010). Det var vanligt att samlag uteblev helt eller medförde svårigheter 
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efter stomioperationen (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 

2009; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010). Smärtor och ovisshet bidrog till rädsla för 

samlag både för personer med stomi och för deras partner vilket medförde att de i flertalet 

fall undvek samlag helt och hållet (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010). I Andersson et 

al. (2010) beskrev deltagarna att det kändes lättare att hantera frånvaron av samlag när 

deras partner var accepterande och stöttande. I studier (Ramirez et al., 2010; Salter, 1992) 

beskrevs att sexuell aktivitet upplevdes som lättare att uppta när det fanns en stöttande 

partner med i bilden. 

 

When we first went to bed, I was like, I used to have to hang on, I was literally clenched 

because of fear, it took me a long, long time to feel comfortable (Manderson, 2005, s. 

409).  

 

I studien av Ramirez et al. (2010) beskrev deltagarna en saknad på grund av frånvaron av 

sexuell aktivitet. Studien beskrev också att personer med stomi kände acceptans över att 

inte kunna ha samlag (ibid.). Flera personer med stomier försökte lösa problemet med att 

känna sig sexuellt oattraktiv genom att ha en ren påse vid samlag eller köpte fina 

underkläder för att dölja stomin. De flesta upplevde att känslan av att vara sexuellt 

oattraktiv berodde på att avföring ansamlades i en påse på magen (Manderson, 2005; 

Persson & Hellström, 2002). Oro för att påsen skulle lukta, låta eller lossna och att 

avföring skulle spridas vid samlag var i överlag stor och medförde rädslor för att ha 

samlag (Manderson, 2005). Närhet beskrevs således i andra termer än det sexuella. Flera 

personer med stomi belyste andra former av fysisk och mental närhet som ersättande för 

samlag (Ramirez et al., 2010).  

 

There is more intimacy at the mental level than at the physical level. That’s what …stays 

forever… The physical part and some of the other areas aren’t there forever. Just physical 

closeness is a good thing. You know, just holding hands, sitting together watching TV. It´s 

how we do it sexually (Ramirez et al., 2010, s. 617).  

 

Att stomin påverkar framtiden 

Flera studier (Andersson et al., 2010; Beitz, 1999; Danielsen et al., 2013; Grant et al., 

2011; Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006) visade många känslor av 

tacksamhet och acceptans över stomin och att synen på framtiden var ljus. Upplevelser av 
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att stomin bidragit till möjligheten att få ett värdigt liv efter operationen genom att bota 

smärta och sjukdom framkom. 

 

Without this ostomy life would be worse, as before, or, even worse, death (Honkala & 

Berterö, 2009, s. 21).  

 

I studien av Danielson et al. (2013) upplevdes rädslor över hur framtiden med stomin 

skulle bli. Att acceptera framtiden med stomi var lättare när personerna med stomi såg det 

som en möjlighet att överleva (Andersson et al., 2010). Personer med stomi beskrev att de 

upplevde det som svårt att vänja sig vid tanken att stomin var en del av deras framtid. I 

studien framkom även upplevelser av en önskan att få slappna av och att få återgå till ett 

normalt liv som fanns före stomin (ibid.). Det fanns också de som ansåg att stomin enbart 

förstört deras liv och tyckte att framtiden inte hade något positivt att erbjuda (Notter & 

Burnard, 2005). Stomiupplevelserna och framtiden beskrevs som äckligt, deprimerade, 

smutsigt och som en mardröm (Beitz, 1999; Grant et al., 2011).  

 

It totally destroyed all of our plans and things we had hoped for (respondent near tears) 

(Grant et al, 2011, s 593).  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxnas upplevelser av sin livssituation efter 

genomgången stomioperation. Den genomförda analysen resulterade i fyra kategorier; Att 

stomin utmanar och skapar oro och osäkerhet, Att känna sig annorlunda med stomi, Att 

sexuell aktivitet förändras samt Att stomin påverkar framtiden. Vår litteraturstudie visade att 

ha en stomi var utmanande och skapade oro och osäkerhet eftersom det krävdes mycket 

planering och anpassning. Litteraturstudien visade att känna sig annorlunda bidrog till att 

personer med stomi hade svårt att anpassa sig och acceptera sina nya kroppar. Förändrad 

sexuell aktivitet framkom i termer av frånvaro eller svårigheter att genomföra samlag. 

Antingen upplevdes stomin som en livräddande insats med känslor av tacksamhet eller så 

ansågs den ha förstört framtiden och personernas liv.  

 

I vår litteraturstudie framkom att stomin utmanar och skapar oro och osäkerhet. Stomin 

medförde en helt ny livssituation. När personer drabbades av sjukdom upplevdes de 

kroppsliga förändringana som frustrerande och skapade oroskänslor. Saker som innan 
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sjukdomen togs för givet och inte upptog så många tankar upplevdes nu som ett hinder för 

personer med stomi. Relationen mellan kroppen och omgivningen förändrades och 

omgivningen upplevdes som annorlunda. Detta kan förstås utifrån Toombs (1993, s. 62-63) 

som beskrev att artrit inte bara representerar inflammation i lederna utan oförmågan att 

knäppa skjortan, svinga en golfklubba eller att spela tennis. Detta kan jämföras med 

upplevelsen av att ha en stomi eftersom stomin inte bara medför ett problem utan påverkar 

hela personen. Enligt Swan (2011) är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för personer med 

stomi. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för de svårigheter som kan uppstå för att 

på bästa sätt kunna stödja personer med stomi i deras nya livssituation. Studien menar också 

att det är viktigt att sjuksköterskan bidrar med rehabilitering och beaktar de möjligheter som 

finns att ge för att personer med stomi lättare ska kunna godkänna och acceptera sin nya 

livssituation (ibid.).  

 

I översiktsstudien av Burch (2014) framkom det att alla som fått en stomi hade ett behov av 

att få information gällande hantering av stomin. Därför är det viktigt att sjuksköterskor 

förklarar för personer med stomi de tillvägagångssätt som är lämpligast gällande hantering 

och delar med sig av tips och råd. Kostråd belystes också som viktigt att få i vår 

litteraturstudie eftersom personer med stomi upplevde att viss mat fungerade sämre i deras 

tarmsystem. Detta ledde till stor förekomst av tarmgaser vilket gjorde personerna med stomi 

osäkra. Toombs (1993, s. 63-64) stärker just detta att när kroppens harmoni störs kan kroppen 

inte längre tolka sig själv och omvärlden på rätt sätt. Enligt översiktsstudien Burch (2005) blir 

sjuksköterskans uppgift att ge information om vilken kost som kan orsaka tarmgaser, hur 

förstoppning kan undvikas och hur snabb påfyllnad av påsen kan undvikas. Vår 

litteraturstudie tar även upp vikten av behovet av information och stöd gällande hantering av 

stomin efter det att personerna med stomi lämnat sjukhuset. Enligt Burch (2005) blir 

sjuksköterskans uppgift att säkerställa att personer med stomi får de stöd de behöver i hemmet 

för att känna sig trygga ute i samhället. Detta kan ske i form av att sjuksköterskor gör 

hembesök i syfte att ge fortsatt stomiutbildning och ett fortsatt mentalt stöd. Förhoppningen 

med detta är att öka tryggheten för personer med stomi i samhället och stötta dem till att återfå 

en värdig livssituation. Studien menar också att genom att visa sin kompetens kan 

sjuksköterskan skapa trygghet för personen med stomi och på så sätt minska deras oro och 

osäkerhet (ibid.). Det är av vikt att personer med stomi upplever trygghet i den fysiska vården 

eftersom detta underlättar den psykologiska anpassningen med stomin (Swan, 2011).  
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I denna litteraturstudie framkom att personer med stomi kände sig annorlunda. Förlust av 

helhet på grund av en vanställd kroppsdel samt hot mot den egna integriteten visade sig ofta i 

känslor av chock. Toombs (1993, s. 70-75) menar att detta kan beskrivas som störningar i den 

levda kroppen där kroppen objektifieras och uttrycks som främmande. Förlust av helheten 

yttrar sig inte bara som ett hot mot kroppen utan också som ett hot mot det egna jaget 

(Toombs, 1993, s. 90). I denna litteraturstudie beskrev många personer stomin som något 

främmande som inte hörde till deras ordinarie kropp. Toombs (1993, s. 70-75) menar även att 

objektifiera sin kropp bidrar till att människan ser sin kropp som avvikande och onormal. I 

denna litteraturstudie beskrevs ilska gentemot den förändrade kroppen med stomi och hat 

gentemot den avvikande kroppsdelen. Sorg över att uppleva sig själv som annorlunda var 

också vanligt. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan ger personer som ska få en stomi möjlighet att delge sina 

farhågor. Det är viktigt att ge dessa personer information skriftligt och muntligt om hur 

upplevelsen av att få en stomi kan bli för att öka personers känsla av kontroll gentemot sig 

själv. Detta kan enligt Antonovsky (2005, s. 42-43) beskrivas som att uppnå en hög grad av 

känsla av sammanhang. Med detta menas att personer som ska få stomi uppnår begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet gentemot de omtumlande känslor som kan uppkomma 

gentemot att få en stomi. Förlust av kontroll vid sjukdom beskrivs enligt Toombs (1993, s. 94) 

som kraften av modern vetenskap. Människan förväntar sig att teknik och vetenskap ska 

kunna minska sjukdom och främja hälsan. När detta inte är möjligt upplever människan 

förlust av kontroll. I översiktsstudierna (Borwell, 2009; Cronin, 2012) beskrivs vikten av att 

göra personer som ska få en stomi delaktiga i beslut som rör stomin. Studierna menar också 

att detta kan hjälpa personer som ska få en stomi att behålla en känsla av delaktighet gällande 

sina egna kroppar och uppnå en förmåga att börja bearbeta sin situation. Detta leder till att 

personer med stomi kan uppleva sig mer förberedda inför sin situation (ibid.). 

 

Efter operationen var det vanligt att personer med stomi upplevde en stor chock över att se 

sina förändrade kroppar och att detta inte var något de var beredda på vilket Borwell (2009) 

styrker. Studien menar även att om den preoperativa förberedelsen är bristfällig ökar risken att 

personerna som ska få en stomi drabbas av psykologiska trauman när de fått stomin (ibid.). 

Detta påverkar personernas sätt att hantera synen på sig själv. Toombs (1993, s. 64) menar att 

drastiska förändringar påverkar kroppsuppfattningen. Den som har drabbats av kroppsliga 

förändringar är obehagligt medveten om dessa. De kroppsliga förändringarna som stomin kan 
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medföra kan påverka personernas autonomi eftersom det kan leda till att personer med stomi 

inte kan bestämma över sina tarmutsläpp. Detta kan förstås utifrån Toombs (1993, s. 65) som 

beskriver liknelsen till ett nyfött barn som inte kan stå upp på sina två egna fötter och kan 

därför inte till fullo bestämma över sin egen kropp. Sjuksköterskans nyckelroll efter en 

stomioperationen är därför att uppmuntra värdighet och självkänsla hos personer som precis 

fått en stomi (Borwell, 2009). 

 

I vår litteraturstudie beskrev personer med stomi att de upplevde sig annorlunda vilket 

genererade i obehag över hur andra människor skulle se på dem. De sociala relationerna blev i 

många fall begränsade då stomin medförde genans mot en själv. Som Toombs (1993, s. 64-

65) beskriver skapar sjukdom förändringar gällande kroppsuppfattningen. Denna förändring 

medförde i vår litteraturstudie att personer med stomi kände osäkerhet gentemot hur andra 

personer såg på dem som individer. Detta ledde till att personer som fått en stomi sällan sökte 

efter en ny partner eftersom de hade en lägre självkänsla. Den låga självkänslan skapade 

rädsla och genans för hur en eventuell ny partner skulle reagera när denne såg stomin vilket 

skulle vara en jobbig situation att hantera. Den förändrade kroppsbilden förändrade även 

interaktionen och upplevelsen av den sociala världen och kunde upplevas som jobbig i mötet 

med utomstående. Att ha en stomi kan jämföras med att ha stroke. Hur hälsar du på en person 

som har en förlamad arm? (Toombs, 1993, s. 64-65). Denna liknelse kan jämföras med hur 

personer med stomi upplever att utomstående kan reagera när de ser en stomi för första 

gången. Toombs (1993, s. 64-65) menar även att en förändring av kroppen kan leda till att 

personens relation till andra kan bli genant gentemot när den tidigare varit bekymmersfri. 

Resultatet av vår litteraturstudie visade att personer som fått en stomi upplevde skuld i 

relation till sina förändrade kroppar. Detta innebar att andra runt omkring behövde anpassa sig 

till dem. I Olsson et al. (2008) beskrev författarna att kvinnor med MS kunde känna skuld 

över att inte längre vara en förutsägbar person som anhöriga kunde lita på och vända sig till.  

 

Enligt Burch (2005) är det viktigt att sjuksköterskan stödjer och uppmuntrar personer med 

stomi att återuppta det sociala nätverk som fanns innan de fick sina stomier. I vår 

litteraturstudie framkom att personer med stomi fruktade avvisande från vänner och familj på 

grund av att de upplevde sina förändrade kroppar som motbjudande. I vår litteraturstudie 

fanns det även personer med stomi vars förändrade kroppsuppfattning bidragit till att 

relationen med familj och vänner blivit sämre eller upphört. I Neville (2003) beskrivs vikten 
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av att sjuksköterskan i dessa fall utgör ett stöd för personer med stomi vilket kan innebära dels 

att hjälpa dem att fatta olika beslut men också att vara ett psykosocialt stöd.  

 

I vår litteraturstudie upplevdes att sexuell aktivitet förändras på grund av att stomin antingen 

medfört smärtor eller dysfunktioner eller att personerna med stomi upplevde sig själva som 

sexuellt oattraktiva och motbjudande. Vid sjukdom tränger den levda kroppen sig på dvs. att 

kroppen blir väldigt närvarande och tar kontroll över hela människan (Toombs, 1993, s. 71). 

Detta kan förstås utifrån vår litteraturstudie där förlusten av sexualitet medförde känslor av 

hopplöshet hos personer med stomi.  

 

Sjuksköterskan har i dessa fall en viktig roll att redan preoperativt delge tillräckligt med 

information till personer som ska få en stomi. Informationen bör innehålla risker gällande 

sexuell dysfunktion och upplevelsen av sig själv för att kunna minska traumatiska upplevelser 

efter stomioperationen (Burch, 2005). En specifik omvårdnadsintervention som kan nyttjas i 

detta fall är att sjuksköterskan använder sig av PLISSIT-modellen (Ayaz, 2009). Denna 

modell innebär enligt studien att sjuksköterskan tillämpar fyra steg i mötet med personen med 

stomi i syfte att inge stöd och ge information. Det första steget är tillåtelse att prata om 

sexualiteten vilket innebär att sjuksköterskan ska ha ett öppet sinne och ger personen med 

stomi och/eller dess partner tillåtelse att prata om oron och vikten av sexuella aktiviteter. 

Utifrån vår litteraturstudie innebär det för sjuksköterskan att kunna identifiera problem som 

till exempel oro för smärta eller oro för att inte känna sig sexuellt attraktiv. Det andra steget är 

begränsad information. Utifrån vår litteraturstudie skulle det innebära att sjuksköterskan 

direkt informerar personen med stomi om oro för smärta eller oro för att känna sig sexuellt 

oattraktiv. För att detta ska kunna vara möjligt är det av stor vikt att bygga upp ett förtroende 

till personen med stomi. Det tredje steget i PLISSIT-modellen är specifika förslag. Detta 

innebär att sjuksköterskan bör skaffa sig information för att kunna ge specifika förslag till 

personer med stomi. Utifrån vår litteraturstudie innebär det att sjuksköterskan utgår ifrån 

personen med stomis specifika problem och ger förslag på hur problemen kan lindras eller 

elimineras. Dessa förslag baseras på redan tidigare inhämtad information. I det fjärde och sista 

steget psykoterapi, hänvisar sjuksköterskan personen med stomi och deras eventuella partner 

till specialister som psykolog eller terapeut när sjuksköterskan anser att personen lider av 

sådana besvär att detta är utom sjuksköterskans kompetensområde (ibid.).  
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I vår litteraturstudie beskrevs att stomin påverkar framtiden ur två olika perspektiv. Dels med 

tacksamhet för att stomin bidragit till att personer med stomi fått ett fortsatt bra liv med en 

ljus syn på framtiden och dels med ilska över att stomin förstört framtiden och alla planer.  

Upplevelser av den förstörda framtiden associerades till att stomin var ett hinder och skapade 

oförmåga att kunna genomföra drömmar och mål. Detta kan förstås utifrån Toombs (1993, s. 

62) där sjukdom som är kronisk leder till upplevelser av oförmågor. Dessa oförmågor handlar 

inte bara om de omedelbara händelserna i livet som att få en stomi utan det gäller också 

oförmågan att klara av framtida projekt eller att kunna genomföra förväntade mål.  

 

I vår litteraturstudie framkom upplevelser av en önskan att få slappna av och att få återgå till 

det normala livet som fanns före stomin. Detta kan förstås som att sjukdom inte enbart är 

relaterat till fysiska hinder utan innefattar en rad oförmågor som förändrar framtiden. Att 

känna hopplöshet inför det framtida livet kan enligt Toombs (1993, s. 62) bero på förlust av 

kontroll gentemot den egna kroppen. I vår litteraturstudie beskrev personer med stomi känslor 

av tacksamhet. De ansåg att stomin gett dem möjlighet till ett värdigt liv med frånvaro av 

smärta. Dessa känslor kan förstås enligt Morse (2001) som menar att personer som har lidit 

och sedan övervunnit sitt lidande har uppnått acceptans över livet och upplever sig som en 

rikare person på grund av sitt lidande.  

 

Det är viktigt för personer med stomi att kunna lita på sjuksköterskans kompetens. När 

sjuksköterskan visade färdigheter och gav tydliga svar upplevde personer med stomi att de var 

i trygga händer (Kvåle & Bondevik, 2010). Det är därför viktigt att sjuksköterskan vågar möta 

personer med stomi oavsett situation. Studien menar också att det är av vikt att sjuksköterskan 

vågar besvara jobbiga frågor som personer med stomi kan ha om framtiden och vågar stå kvar 

och finnas för dessa personer. Detta kan skapa trygghet hos personer med stomi och leda till 

att deras tankar och syn på framtiden lättare kan besvaras (ibid.).  

 

Metodkritik  

I denna litteraturstudie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats använts för att 

svara mot syftet. När upplevelser hos personer ska studeras är det lämpligt att använda sig av 

metoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). För att visa på 

tillförlitlighet i litteraturstudien har begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 301-303) tillämpats.  
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Pålitligheten stärks i denna studie genom ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt där läsare kan 

urskilja vilka databaser, sökord och inklusionskriterier som valdes. Litteratursökningen är 

tydligt beskriven i brödtext samt som översikt i tabell 1. De artiklar som utifrån 

litteratursökningen valdes finns även de presenterade (Tabell 2) där även studiernas kvalité 

redogörs. De valda studierna är kvalitetsgranskade enligt bilaga H i Willman et al. (2011, s. 

175-176) vilket ytterligare stärker pålitligheten. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-

303) innebär pålitlighet att resultatet är bestående och exakt vilket betyder att studien är så 

pass tydligt beskriven att en utomstående forskare ska kunna genomföra studien på nytt och 

generera ett jämförbart resultat. 

 

Tillförlitlighet innebär att insamlad data ska framställas på ett trovärdigt och korrekt sätt 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). En av de viktigaste delarna för att ett arbete ska ses 

som tillförlitligt är att deltagare ska kunna känna igen sig i det slutgiltiga resultatet (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 302-303; Graneheim & Lundman, 2004). Denna litteraturstudie 

analyserades med manifest ansats. Detta innebär att utgångspunkten var vad som direkt sades 

i texten vilket är lämpligt för kvalitativa studier med fokus på upplevelser (Graneheim & 

Lundman, 2004). Studien menar även att litteraturstudien bör genomföras med lämplig metod 

för att vara trovärdig (ibid.). De artiklar som valdes ut till analysen lästes igenom flertalet 

gånger av båda författarna. Detta gjordes för att inte viktig information skulle missas eller 

tolkas vilken stärker tillförlitligheten ytterligare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299). De 

valda textenheterna översattes till svenska för att öka förståelsen av dess innehåll. En 

kondensering av textenheterna skedde i syfte att korta ner textenheterna men samtidigt bevara 

kärnan i dem. På så sätt är risken mindre att förbigå det centrala i personernas upplevelser. 

Under analysprocessen har författarna kunnat återgå till de ursprungliga textenheterna då 

tveksamheter uppstått vilket tyder på ökad tillförlitlighet. Genom att använda citat från 

originalkällorna stärks tillförlitligheten ytterligare (Graneheim & Lundman, 2004).  

Under uppbyggnaden av studien har kontakt hållits med handledare som granskat arbetet. 

Studien har även granskats vid tre seminarier med fokus på litteraturstudiens olika delar vilket 

stärker trovärdigheten.  

 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras till verkligheten, andra liknande 

sammanhang eller deltagare och kan på så sätt användas till annan forskning (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 302-303; Graneheim & Lundman 2004). En rik presentation av resultatet 

med lämpliga citat är någonting som ökar överförbarheten för en studie (Granheim & 
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Lundman, 2004). Detta är någonting som finns presenterat i vår litteraturstudie vilket ökar 

överförbarheten. I resultatet uppnås en förståelse för personers upplevelse av livssituationen 

efter genomgången stomioperation. Troligtvis går resultatet i denna litteraturstudie att 

överföra till liknande sammanhang där upplevelser av livssituationen beskrivs efter sjukdom 

eller operation och som lett till en förändrad kroppsbild samt kroppsfunktion.  

 

I denna litteraturstudie stärks bekräftbarheten då forskningsfrågan har besvarats, författarna 

har under hela arbetsprocessen varit medvetna och haft sin respektive förförståelsen i 

beaktning vilket innebar att författarna varit medvetna om sina respektive okunskaper.  

Att uppnå bekräftbarhet innebär att forskningsfrågan besvaras, förförståelsen hanteras och att 

data kan härledas till originalkällan (Holloway & Wheeler 2010, s. 302-303). 

 

Den valda metoden har under arbetets gång följts systematiskt. Trots detta kan författarnas 

tidigare bristande erfarenhet av att använda metoden ses som en begränsning då det kunnat 

skapa osäkerhet i val under arbetsprocessen. Ytterligare begränsningar i studien är att de 

studier som ingått i analysen genomgående varit skrivna på Engelska. Detta kan medföra att 

viktiga fragment försvunnit i översättningsfasen då författarnas modersmål är av annat slag. I 

denna litteraturstudie har studier från år 1990 till 2015 inkluderats. En ytterligare brist kan 

vara att äldre studiers tillvägagångssätt att hantera stomin kan skilja sig från modern tids 

vilket kan ha påverkat upplevelsen av att ha en stomi.  

 

Slutsats 

Att få en stomi påverkar personer på flera plan. Att genomgå en stomioperation sågs som 

utmanande och präglades av oro och osäkerhet. Personer som fått en stomi upplevde 

oförmågan att ha kontroll över tarmgaser och avföring som påfrestande. Upplevelser av att 

vara annorlunda framkom också där personer med stomi upplevde stomin som motbjudande 

och som en utomstående del av dem själva. Att se stomin för första gången var förknippat 

med chock. Efter genomgången stomioperation upplevde personer med stomi en förändrad 

sexuell aktivitet gentemot hur det såg ut innan operationen. Upplevelser av att vara osexig och 

upplevelser av smärta vid samlag var vanligt förekommande. Framtiden med en stomi 

speglades utifrån två perspektiv. Dels av tacksamhet över att stomin bidragit till ett värdigt liv 

utan smärtor och dels at stomin förstört framtiden och planerna som personer med stomi hade. 

Som sjuksköterska är det viktigt att bidra med information dels preoperativt till personer som 
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ska få en stomi för att kunna underlätta för de förändringar som en stomioperation kan 

medföra. 

 

Det är även av vikt att sjuksköterskan bidrar med stödjande insatser efter stomioperationen i 

form av att ge information gällande hantering av stomin men också att ge mentalt stöd. Vidare 

forskning inom området hade kunnat vara att söka efter specifika omvårdnadsåtgärder 

gällande hur sjuksköterskan kan stödja personer med stomi i det postoperativa skedet på det 

mentala planet. Detta eftersom att få en stomi medför en stor psykisk påfrestning för personer 

som kan vara mycket svår att hantera. 
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