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Abstrakt 

Bakgrund: En stomi från tunntarmen benämns ileostomi och är ett resultat av ett kirurgiskt 

ingrepp där hela eller delar av tjocktarmen tagits bort. Att leva med en ileostomi kan både 

leda till fysisk och psykisk påverkan på patienter. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts för att sammanställa aktuell forskning. Totalt har 

fyra kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar inkluderats till resultatet och analyserats med en 

integrerad analys.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: förändrad självbild, förändrade relationer till 

andra, komplikationer och behandling samt kontakten med sjukvården. En ileostomi kan ge 

en försämrad kroppsbild som påverkar patienters upplevelser av sig själva negativt. Osäkerhet 

uppstod inför att avslöja ileostomin för andra och då upplevde patienter påverkan på relationer. 

Komplikationer upplevdes försämra välbefinnandet. Sjukvården var viktig för patienters 

upplevelser av välbefinnande.  

Slutsats: Patienters upplevelser av att leva med en ileostomi varierar och kan vara både 

positiva och negativa. Kroppsbilden påverkas och patienter kan känna sig onaturliga. Patienter 

upplevde osäkerhet när sjuksköterskor visade avsky mot ileostomin, medan välbefinnande 

uppstod när sjuksköterskor var medkännande.  

 

Nyckelord: ileostomi, upplevelser, patient, omvårdnad.  

Abstract 

Background: A stoma from the small intestine is called an ileostomy and is a result of a 

surgical procedure where all or parts of the large intestine has been removed. Living with an 

ileostomy might entail physical and mental problems for the patient.  

Aim: The aim was to illuminate patients experiences of living with an ileostomy. 

Method: A literature study has been conducted to compile current research. In total, four 

qualitative and four quantitative articles have been included in the results and analyzed with 

integrated analysis 

Results: The result is presented in four categories: changed selfimage, changed relationships 

with others, complications and treatment, contact with healthcare. An ileostomy can cause a 

deteriorated body image that adversely affects the patient's experiences. Uncertainty arose in 

order to reveal the ileostomy to others and then patients experienced the impact on 

relationships. Complications of the ileostomy was found to impair well-beeing. Healthcare 

was important for patients' experiences of well-being. 

Conclusion: Patients' experiences of living with an ileostomy vary and may be both positive 

and negative. The body image is affected and patients may feel unnatural. Patients 

experienced insecurity when nurses showed disgust towards their ileostomy, while well-

beeing aroused when nurses were compassionate. 
 
Keywords: ileostomy, experiences, patient, nursing. 
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1 Inledning 

Ileostomi är resultatet av ett kirurgiskt ingrepp och en sådan påverkar drabbade patienter såväl 

fysiskt som psykiskt. Det kan upplevas som en förlust att inte längre kunna sköta sin 

tarmtömning på det naturliga sättet. Likväl kan det upplevas som en vinst att bli av med de 

besvär som varit anledningen till utförandet av det kirurgiska ingreppet (Davidsson, 2015).  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött patienter i olika skeden av sjukdom 

som gjort att en ileostomi varit en nödvändig åtgärd. Vi har mött patienter både före och efter 

operation och således varit i kontakt med deras förväntningar, tankar och känslor gällande 

ingreppet. Det som gjort att vi intresserat oss för området är att vi upplevt att en ileostomi 

påverkar patienterna på så många olika sätt. Vi har även upplevt att det ofta läggs ett större 

fokus på den medicinska och kirurgiska vården än på patienters upplevelser av en ileostomi. 

Utifrån våra kliniska erfarenheter vill vi med detta arbete belysa patienters upplevelser av att 

leva med en sådan. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Prevalens 

Enligt en kartläggning av stomimarknaden som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

genomfört så levde 43.000 personer i Sverige med någon form av stomi år 2015 (TLV, 2017). 

Det finns inga uppgifter om hur stor andel av dem som lever med just ileostomi.  

 

2.2 Orsaker till ileostomi 

Familjär Adenomatus Polypos och de inflammatoriska tarmsjukdomarna Ulcerös Kolit och 

Crohns sjukdom kan vara anledningar till att en ileostomi anläggs (ILCO, u.å). Ytterligare 

bakomliggande orsaker är tumörsjukdomar och avlastning av anastomoser i tjocktarmen 

(Hallén, 2017). 

 

2.3 Beskrivning av ileostomi 

Ordet ileostomi härstammar från latinets ileum som är den medicinska termen för det sista 

partiet av tunntarmen, och från grekiskans stomi som betyder mun eller öppning (ILCO, u.å). 

En stomi från tunntarmen kallas ileostomi och innebär att hela, eller delar av tjocktarmen tas 

bort. Vid borttagande eller bortkoppling av tjocktarmen kopplas nedre delen av tunntarmen, 
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ileum, antingen temporärt eller permanent till buken. Det finns olika typer av ileostomi. Om 

hela tjocktarmen har tagits bort kan en permanent ileostomi anläggas. Först görs en öppning i 

buken för att nå änden av ileum, och sedan görs ännu en sådan där stomin anläggs och sys fast 

(Persson, 2008a). En temporär stomi från tunntarmen kallas för loop-ileostomi och vid ett 

sådant ingrepp finns hela eller delar av tjocktarmen kvar. Genom ett snitt i buken tar man ut 

en lämplig del av ileum som sedan benämns som en loop. I loopen konstrueras två öppningar 

där den ena leder tunntarmsinnehållet ut ur kroppen och den andra är ihopkopplad med 

tjocktarmen. De båda öppningarna sys fast vid angiven plats för stomin i buken. Gemensamt 

för de båda tidigare nämnda ileostomierna är att den del av ileum som tas upp genom buken 

vänds ut och in. Det som syns utåt är således tarmens blodkärls- och slemrika insida 

(Davidsson, 2015). 

 

Ileostomins huvudsakliga uppgift är att leda avföring ut ur kroppen och det som kommer ut 

samlas upp i en uppsamlingspåse på bukens utsida som kallas för bandage. Det 

rekommenderas att ileostomin ska ha en höjd på mellan två till tre centimeter för att minimera 

risken för att avföring läcker ut genom bandaget (Davidsson, 2015). För att patienter ska 

kunna se och hantera sin ileostomi och för att undvika läckage är det viktigt att göra en 

individanpassad stomiplacering innan operationen, där hänsyn tas till kroppsform och egna 

önskemål (Persson, 2008a). Om stomin är dåligt placerad kan det öka risken för 

komplikationer i huden relaterat till att patienter kan få det svårt att rengöra och fästa 

bandagen på ett korrekt sätt (Wright, 2009). Läckage och illa lukt från en stomi kan leda till 

att patienter hindras från dagliga aktiviteter och sociala interaktioner, därför är det viktigt att 

arbeta för att förhindra detta (Rippon, Perrin, Darwood, & Ousey, 2017)  

 

2.4 Komplikationer av ileostomi 

En frisk och välfungerande stomi syns som en två till tre centimeter hög knopp på buken och 

är fuktig och röd i sin färg till följd av tarmens blodkärl och slemproduktion. Som vid alla 

kirurgiska ingrepp kan det dock tillstöta komplikationer (Davidsson, 2015). 

 

Om stomin inte får tillräcklig blodtillförsel kan hela eller delar av den drabbas av nekros. 

Oftast orsakas ischemin vid uppläggningen av stomin, och det är därför viktigt att observera 

tarmslemhinnan kontinuerligt de första dagarna efter operationen. Om nekrosen blir för 

omfattande kan en akut rekonstruktion bli nödvändig. Ärrbildning, mycket bukfett eller en 
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icke optimalt placerad ileostomi kan leda till att den blir indragen under hudnivån. Det kallas 

för stomiretraktion och kan bli problematiskt då det ofta orsakar läckage. För att underlätta 

tillståndet krävs välanpassade bandage, men om inte det hjälper kan en kirurgisk revision bli 

nödvändig (Persson, 2008b). Efter en stomioperation finns det risk för att bukväggen 

försvagas och då kan ett bråck utvecklas vid sidan av stomin, det kallas för ett parastomalt 

bråck och syns som en utbuktning. Avföring samlas i bråcket och det kan vara smärtsamt 

(Nilsen Aae, 2002). För att förhindra uppkomsten av bråck har det visat sig vara fördelaktigt 

att gradvis träna upp sina magmuskler och att bära ett stödjande bälte (Thompson & Trainor, 

2007).  

 

2.5 Skötsel och råd vid ileostomi 

Tunntarmens uppgift är att suga upp vätska, vitaminer och näringsämnen. Innehållet i 

tunntarmen är tunnflytande och innehåller enzymer som är frätande vid hudkontakt (Hallén, 

2017). För att inte drabbas av hudproblem bör stomin och den omkringliggande huden 

rengöras med ljummet vatten och tvål med lågt ph-värde i samband med bandagebyte. Huden 

ska vara fri från hår, torr och ren innan ett nytt bandage appliceras. Ileostomin bandageras 

med tömbara påsliknande bandage som kan sitta max tre dagar. Det är viktigt med ett 

välanpassat bandage för att undvika frätande avföringsläckage mot huden (Carlsson, 

Berndtsson & Persson, 2008). 

 

Då hela eller delar av tjocktarmen är borttagen vid en ileostomi förloras tjocktarmens 

vätskeabsorberande funktion. För att inte drabbas av vätskeförlust krävs ett dagligt intag av 

vätska på cirka två liter. För patienter med ileostomi finns råd och rekommendationer 

gällande kost. I normala fall har ileum en saltabsorberande funktion, men detta försämras då 

ileum läggs upp genom huden vid en ileostomi. Det rekommenderas att patienter ska salta 

maten lite extra för att inte utveckla saltbrist. För att undvika att tarminnehållet ska bli tunnare 

bör patienter även vara varsamma med alkohol och sötningsmedel, och istället äta mer ris och 

pasta som kan ge ett fastare tarminnehåll (Nilsen Aae, 2002). Stomipatienter ändrar ofta sin 

diet och det är vanligt att sluta äta frukt, samt att undvika grönsaker och kolsyrade drycker 

(Davidsson, 2016).  
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2.6 Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod (2014) bär sjuksköterskan ett ansvar över att ge patienter tillräckligt 

med information. Koden beskriver också ett ansvar för att bemöta patienter med respekt, 

lyhördhet och medkänsla. För patienter med ileostomi bör sjuksköterskan ta hänsyn till 

individuella förutsättningar och utefter det anpassa den information som delges. Lyhördhet 

kan vara viktigt för att anpassa mängden information till patienters förutsättningar att ta emot 

den (Nilsen Aae, 2002). Försenad utskrivning från sjukhuset kan reduceras genom preoperativ 

undervisning i stomihantering, information om det kirurgiska ingreppet och eventuella 

komplikationer. Det kan också vara betydelsefullt att utforska patienters förväntningar och 

erbjuda psykiskt stöd (Younis et.al. (2011).  

 

Patienter kan få möta stomiterapeuter som är specialiserade sjuksköterskor, före och efter 

utförd operation. Syftet med dessa möten är att förbereda och undervisa patienter för att kunna 

hantera sin nya livssituation (Hallén, 2008). Det har visat sig vara hjälpsamt för patienter att 

få ett uppföljande hembesök av en stomiterapeut, men att ett sådant ofta uteblir (Davidsson, 

2016). För sjuksköterskor är det viktigt att känna till att stomiopererade patienter kan drabbas 

av psykiska problem och att bemötandet därför spelar en stor roll för att hjälpa patienter till en 

så bra upplevelse som möjligt av sin situation (Nilsen Aae, 2002).  

 

2.7 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp med olika innebörd för olika individer. Begreppets subjektiva 

innebörd har att göra med att livskvaliteten beror på hur människan upplever sitt känsloliv, sitt 

mående och sin miljö. Livskvalitet kan definieras som upplevelsen av hur tillfredsställd en 

människa är inom aspekter som för just denne är viktiga i livet. Det talas också om 

hälsorelaterad livskvalitet vilket definieras som en upplevelse som subjektivt beskriver 

hälsotillståndet. Fysiskt och psykiskt välbefinnande, funktionsstatus, rollfunktion och social 

funktion ingår även i det begreppet (Carlsson & Berndtsson, 2008).  
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2.8 Teoretiskt ramverk 

För att beskriva patienters upplevelser av en ileostomi har författarna valt att utgå från Meleis 

(2010) transitionsteori.  

 

Att gå från och till olika tillstånd och faser i livet kan beskrivas som en transition, vilket är en 

typ av övergång. Genom förändringar i utveckling, hälsa och sjukdom genomgår människan 

flera transitioner under sin livstid. Ett förändrat hälsotillstånd kan resultera i antingen ett 

förbättrat eller försämrat välbefinnande och oavsett vilken riktning förändringen tar så 

påbörjas en transition. Perioderna av transition präglas av en ökad sårbarhet till följd av 

påverkan på identiteten och anpassningen till det nya tillståndet. Sårbarheten kan också 

relateras till de egna upplevelserna, interaktionen med andra och yttre påverkan under 

transitionens gång. Detta kan utsätta människan för potentiell skada genom en förlängd eller 

ohälsosam anpassning och hantering av situationen. Potentiella sjukdomsrelaterade 

transitioner är att få en diagnos, kirurgiska ingrepp, rehabilitering, tillfrisknande och 

återhämtning. Människor som genomgår en sjukdomsrelaterad transition är ofta i kontakt med 

sjuksköterskor vars uppgift är att delta i de förändringar och krav som transitionen medför för 

den drabbade. Sjuksköterskan har en viktig roll för att tillgodose patienter ny kunskap så att 

de kan hantera transitionen och den förändring som den medför (Meleis, 2010).  

 

2.9 Problemformulering 

Att få en ileostomi kan vara förenat med både fysisk och psykisk påverkan hos patienter. Det 

kan kännas både som en förlust och en vinst med den nya funktionen för tarmen. Det kan på 

olika sätt bli problematisk för patienter att anpassa sig till sin nya livssituation. I och med att 

en ileostomi är förenad med en transition så uppstår förändringar och därför finns det ett 

behov av att belysa hur patienter upplever det att leva med en ileostomi. Sjuksköterskans 

arbete med information och stöd har visat sig spela en betydande roll för patienters 

upplevelser och med hänsyn till det är det problematiskt att uppföljande hembesök hos dessa 

patienter ofta uteblir. Genom att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi 

kan vi öka förståelsen för denna patientgrupp. Detta för att som sjuksköterskor kunna bemöta 

och lindra eventuellt lidande på ett önskvärt sätt. 
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3 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi.  

 

4 Metod  

4.1 Design 

Den design som valts för studien är en litteraturstudie och enligt Kristensson (2014) syftar en 

sådan till att sammanställa redan publicerad vetenskaplig litteratur. En strukturerad 

litteratursökning genomförs baserat på det syfte som valts för studien, och när litteraturen 

kritiskt värderats så sammanställs den i ett resultat. Att sammanfatta vad andra forskare redan 

har kommit fram till kan vara av värde för att lösa kliniska problem, identifiera lämpliga 

behandlingar eller för att kartlägga områden inom ämnet som behöver beforskas vidare. En 

omfattande litteraturstudie kallas för översikt och det finns olika typer av sådana. En icke-

systematisk översikt utgår från en systematisk struktur, men uppfyller inte alla krav för att 

vara en systematisk översikt (Kristensson, 2014). Författarna till denna litteraturstudie har valt 

att genomföra en icke-systematisk översikt.  

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inför litteratursökningen identifierades inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterium var att studierna skulle beröra patienter med ileostomi. Ett ytterliggare 

inklusionskriterium var att urvalet i studierna skulle vara vuxna, vilket författarna har valt att 

definiera som individer över 18 år. Migrationsverket (2017) menar att man i Sverige blir 

myndig och även vuxen vid 18-års ålder. Exklusionskriterium var patienter med kolostomi 

och urostomi.  

 

4.3 Litteratursökning 

4.3.1 Databaser 

Sökning efter artiklar till litteraturstudien genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. De artiklar som slutligen inkluderades inhämtades från Cinahl där artiklarna 

huvudsakligen berör omvårdnad, och från PubMed där artiklarna berör både medicin och 

omvårdnad. Databasen PsycINFO fokuserar på ämnen som angränsar till psykologi 
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(Universitetsbiblioteket, 2017). Sökningarna i PsycINFO resulterade inte i några relevanta 

artiklar.  

 

4.3.2 Sökstrategi 

För att säkerställa att det valda området var tillräckligt beforskat för att kunna genomföra en 

litteraturstudie så började författarna med att genomföra en testsökning. Detta genomfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för att få en överblick över vad och hur mycket 

det fanns skrivet inom området. Med testsökningen som bakgrund ansågs det finnas 

tillräckligt med forskning för att gå vidare med litteratursökningen. Sökningar genomfördes 

sedan systematiskt och på ett liknande sätt i alla tre databaser för att uppnå struktur. 

Sökningar genomfördes fram tills dess att det blev uppenbart att flera studier återkom i de 

olika sökningarna. Då ansågs sökningen ha fångat en stor del av forskningen inom det valda 

området.  

Litteratursökningen har genomförts med Cinahl headings, MeSH-termer och fritextsökning. 

Databaser använder indexord, vilket kan förklaras som ett nyckelord, för att sortera artiklarnas 

innehåll. Indexorden benämns olika i olika databaser. I Cinahl heter de Cinahl headings, och i 

PubMed heter de MeSH-termer. Fritextsökning innebär att man söker fritt utan att använda 

indexord (Kristensson, 2014). Författarna gick igenom de olika databasernas ordlistor för att 

identifiera vilka indexord som fanns där och som stämde överens med det valda området. I 

Cinahl har sökorden Ileostomy, Life Experiences och Quality of Life använts som Cinahl 

headings. Utöver det användes sökorden Experience och Living with an ileostomy för 

fritextsökning i Cinahl. I PubMed användes sökorden Ileostomy och Quality of Life som 

MeSH-termer, och Experience och Living with an ileostomy som sökord för fritextsökningar. 

I PsycINFO användes sökorden Ileostomy och Living with an Ileostomy för fritextsökningar, 

och sökordet Quality of Life användes som ett indexord.  

 

När sökordet Experience har använts har det trunkerats. Trunkering innebär att man söker på 

flera olika varianter av ett ord i en och samma sökning. Den booleska operatoren “AND” har 

använts för att kombinera olika sökord med varandra. En boolesk operator kan användas för 

att skapa mer precisa sökningar och för att begränsa eller öka antalet träffar. “AND” används 

för att få en sökning där flera termer återfinns (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Inför litteratursökningen identifierades avgränsningar som markerades vid sökningarna i 

respektive databas. Avgränsningarna var att studierna skulle vara skrivna på engelska, vara 

genomförda på människor, vara peer-reviewed och vara publicerade mellan 2007-2017. Peer-

reviewgranskning innebär att ämnesexperter har granskat studiens vetenskapliga kvalitet 

innan den publicerats i sin tidskrift. I Cinahl kan peer-review förfarandet markeras inför en 

sökning, vilket då automatiskt resulterar i en träfflista där alla studiers kvalitet är granskade. I 

PubMed finns inte peer-review förfarandet. För att kontrollera den vetenskapliga kvaliteten 

hos de inkluderade artiklarna från PubMed har därför Ulrichsweb använts. Det är en databas 

där man kan kontrollera om olika tidskrifter tillämpar peer-reviewgranskning 

(Universitetsbiblioteket, 2017). I litteratursökningen har både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderats. Se bilaga 1 för att ta del av den fullständiga sökningen. Där redovisas 

sökkombinationer, avgränsningar, antal träffar och inkluderade artiklar för respektive databas. 

 

4.4. Urval och granskning 

Urvalsprocessen har skett i fyra steg för att identifiera ett urval med hög kvalitet, 

överensstämmelse med studiens syfte och med rätt inklusionskriterier. En noggrann gallring 

och granskning har genomförts av de artiklar som litteratursökningen resulterade i.  

 

Steg ett i urvalet var att författarna enskilt läste alla titlar från litteratursökningen. Totalt lästes 

463 titlar. Titlar som bedömdes stämma överens med litteraturstudiens syfte valdes ut för 

vidare granskning. Utvalda titlar jämfördes sedan och de överensstämde väl med varandra. 

Slutligen valdes totalt 63 titlar gemensamt ut till nästa steg i granskningen. I steg två i urvalet 

lästes artiklarnas abstrakt. Författarna läste abstrakten var för sig och enades sedan om att 

totalt 23 abstrakt stämde överens med syftet. I steg tre lästes de artiklar som bedömts ha ett 

relevant abstrakt i sin helhet. Totalt lästes alltså 23 hela artiklar. Om artikeln fortsatt 

bedömdes som relevant inkluderades den till steg fyra (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Totalt bedömdes 11 artiklar vara av tillräckligt god kvalitet för att gå vidare till steg fyra i 

urvalet. I steg fyra användes en reviderad granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) se 

bilaga 2 och 3, för att bedöma artiklarnas kvalitet gällande abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsatser. Revideringen som gjordes i granskningsmallen var att vi 

ändrade frågan “patienter med lungcancerdiagnos” till “patienter med ileostomi”. Carlsson 

och Eiman (2003) har en specifik mall för kvantitativ respektive kvalitativ metod. Den 
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kvantitativa bedömningsmallen har använts till de kvantitativa artiklarna och den kvalitativa 

bedömningsmallen till de kvalitativa artiklarna. En artikel kunde totalt få 47, respektive 48 

poäng och för att den skulle uppnå grad I och bedömas med högsta kvalitet krävdes 80 % av 

poängen. Grad II innebar godkänd kvalitet och för det krävdes 70 %. Om artikeln inte nådde 

60 % av poängen klassades den som grad III och då bedömdes den vara av icke godkänd 

kvalitet. Författarna har valt att inkludera artiklar som uppnådde grad I eller grad II. Av de 11 

artiklar som genomgick granskning med bedömningsmall i steg fyra inkluderades slutligen 

fyra kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar till litteraturstudiens resultat.  

 

4.5 Analys 

Analys av de inkluderade artiklarnas resultat har genomförts med induktiv ansats utifrån 

Kristenssons (2014) beskrivning av en integrerad analys. Den integrerade analysen genomförs 

i olika steg för att kunna ställa studiernas resultat i relation till varandra och på så sätt 

presentera det på ett överskådligt sätt i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014).  

  

Analysen har skett stegvis. I steg ett läste författarna enskilt de inkluderade studierna 

upprepade gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Genomläsningen syftade till att 

urskilja likheter och skillnader i studiernas resultat och i samband med detta antecknade 

författarna tankar om studierna, vilka sedan diskuterades gemensamt. Författarna identifierade 

delar i studiernas ursprungstext som stämde överens med litteraturstudiens syfte. 

Ursprungstexten sammanfattades sedan i steg två och därefter identifierades resultat som 

relaterade till varandra. Dessa delar förseddes med en etikett. Efter detta identifierades 

kategorier baserat på etiketter med liknande innehåll. I steg tre sammanställde författarna 

resultat under respektive kategori. Analysen resulterade i fyra kategorier som utgör resultatet i 

litteraturstudien.  

 

I tabell 1 synliggörs ett exempel på hur den integrerade analysen genomförts gällande de 

kvalitativa studierna. Inkluderade studier med kvantitativ design där resultat presenterats i 

form av statistik och tabeller har omvandlats till text. Därefter har de sammanställts och 

analyserats som kvalitativ data i enlighet med beskrivningen ovan.  
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Tabell 1. Exempel på analys. 

Ursprungstext Sammanfattning Etikett Kategori 

Emotionell stress och 

ångest uppkommer 

till följd av den 

förändrade 

kroppsbilden som 

ileostomin medfört. 

Emotionell stress och 

ångest av förändrad 

kroppsbild. 

Kroppsbild Förändrad självbild 

 

 

Det finns en 

osäkerhet i att 

diskutera något som 

kan uppfattas som ett 

opassande ämne. 

Man är tveksam till 

om man skall avslöja 

ileostomin eller inte. 

Osäkerhet om 

opassande ämne, 

tveksamhet inför 

avslöjande. 

Osäkerhet Förändrade relationer 

till andra 

Den fysiska smärtan 

var extrem när 

ileostomin gick i 

nekros och det var 

hemskt att se en del 

av kroppen dö. 

Det var smärtsamt 

och hemskt med 

stominekros. 

Komplikation Komplikationer och 

behandling 

 

 

Sjuksköterskor 

visade avsky mot 

ileostomin och det 

påverkade patienters 

självkänsla till följd 

av att de kände sig 

avhumaniserade. 

Avsky medförde 

avhumanisering och 

negativ självkänsla. 

 

Självkänsla Kontakten med 

sjukvården 

 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

I arbetet med en litteraturstudie ska ett etiskt förhållningssätt eftersträvas. Fusk och 

ohederlighet måste helt uteslutas för att kunna presentera ett korrekt resultat som baseras på 

valda studiers resultat och inte på forskarnas egna åsikter och tolkningar (Forsberg & 

Wengström, 2016). Båda författarna har klinisk erfarenhet av patienter med ileostomi och för 

att inte låta dessa erfarenheter påverka litteraturstudiens resultat har vi återkommande 

reflekterat över vår förförståelse. För att upprätthålla ett objektivt förhållningssätt och nå ett 

resultat fritt från egna värderingar och tolkningar har författarna strävat efter att sätta sin 

förförståelse inom parentes.  
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Etiska överväganden som gjorts beträffande resultatet är att allt resultat som framkommit av 

de inkluderade artiklarna noggrant har presenterats. Forsberg och Wengström (2016) menar 

att det är viktigt att inte utesluta resultat även om det inte skulle stödja författarnas egen 

hypotes. Vidare menar de att det hör till vetenskaplig sed att ange källor och att inte plagiera 

data. Författarna till denna litteraturstudie har noga beaktat detta genom att alltid ange korrekt 

referens till det som presenteras.  

 

För att uppnå god etik i arbetet bör valda studier ha ett tillstånd från en etisk kommitté, 

alternativt föra etiska resonemang där det tydligt framgår att deltagarna är informerade om 

studiens innebörd och deras rättigheter (Forsberg & Wengström, 2016). Sex av de åtta utvalda 

artiklarna i denna litteraturstudie har ett etiskt godkännande. En artikel som saknade ett sådant 

förde dock ett ingående etiskt resonemang som bedömdes vara gott nog för att kunna 

inkluderas i litteraturstudien. I det andra fallet saknades det både ett etiskt godkännande och 

ett etiskt resonemang i artikeln. Författarna gick då till den tidskrift där artikeln var publicerad. 

Där framgick det ett flertal etiska krav som artikeln behövde uppfylla för att få publiceras och 

därmed ansågs den kunna inkluderas i litteraturstudien.  

 

5 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. 

Fyra kategorier framkom vid analysen av de inkluderade studiernas resultat. Kategorierna 

som presenteras i resultatet nedan är: förändrad självbild, förändrade relationer till andra, 

komplikationer och behandling, samt kontakten med sjukvården.  

 

5.1 Förändrad självbild  

Patienter upplevde att ileostomin hade en försvagande effekt på dem och att deras 

självuppfattning rubbades. En orsak till detta var att de upplevde en förändrad och försämrad 

kroppsbild. Det upplevdes onaturligt att en del av tarmen numera fanns på utsidan av kroppen. 

Känslan av onaturlighet blev extra tydlig för en informant som drömde mardrömmar om att 

ileostomin var en utomjordisk attack mot kroppen (Smith, Spiers, Simpson & Nicholls, 2017). 

Den förändrade kroppsbilden fick patienter att känna sig skadade, fula, äckliga och vulgära. 

Dessa negativa upplevelser medförde både emotionell stress och ångest. Det fanns också de 

som upplevde ilska och ångest till följd av att man trodde att ileostomin och bandaget syntes 

igenom kläderna. En del upplevde sig därför tvingade att byta klädstil (Sinclair, 2009).  
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Kroppsbilden kunde också påverkas av att ileostomin hade en negativ inverkan på 

upplevelsen av ålder. Förändringarna av kroppen och det fysiska utseendet gjorde att man 

upplevde sig bräcklig och som att ett för tidigt åldrande uppstod (Smith et al., 2017). Patienter 

objektifierade sin ileostomi genom att inte se den som en del av sin egen kropp. En del 

refererade till ileostomin som en "sak", medan andra hade gett den ett eget namn (Sinclair, 

2009). Objektifiering och upplevelsen av att kroppen inte var ens egen kunde också uppstå i 

samband med sjukhusvistelsen, då saker hände med ens kropp som man själv inte kunde 

kontrollera. Patienter separerade då sig själva från sitt fysiska jag vilket gjorde att de blev 

mindre emotionellt känsliga, men det resulterade också i en känsla av depersonalisering 

(Smith et al., 2017).  

Trots flera negativa upplevelser kunde ändå en ileostomi vara fördelaktig på olika sätt och 

bidra till en positiv livsförändring (Sinclair, 2009; Morris & Leach, 2017). En del patienter 

beskrev att de försökte fokusera på att leva med ett förnyat synsätt när de blickade framåt i 

livet. Denna positiva inställning grundades i en upplevelse av att ha blivit pånyttfödd när 

ileostomin gett dem chansen att återgå till ett för dem normalt liv igen (Sinclair, 2009). En 

ileostomi kunde symbolisera återvändandet till ett normalt liv. Genom att reflektera över att 

man var fri från olika symtom som besvärat en innan det kirurgiska ingreppet upplevde 

patienterna sig som fria och självständiga. En känsla av glädje uppstod tillexempel över att 

slippa ha magkramper och konstant diarré. I samband med detta kunde patienter uppleva en 

förbättrad livskvalitet (Morris & Leach, 2017).   

5.2 Förändrade relationer till andra 

Det fanns en osäkerhet kring att avslöja sin ileostomi för andra då man oroade sig över att det 

kunde uppfattas som ett opassande och otrevligt ämne (Smith et al., 2017). När man själv 

kände sig vulgär med sin ileostomi upplevdes det som en rädsla att möta andra människors 

blickar. Denna rädsla berodde på en osäkerhet i hur de skulle uppfatta och se på en (Sinclair, 

2009). Patienter valde selektivt ut vilka människor i deras omgivning som de skulle avslöja 

sin ileostomi för (Sinclair, 2009; Smith et al., 2017). Patienter upplevde att familjen var mer 

nyfiken och djupgående i sina frågor och därför kändes det lättare att avslöja ileostomin för 

sina vänner. Det låg både oro och stress i att avslöja sin ileostomi för potentiella partners 

(Smith et al., 2017). Singlar valde att inte gå på date för att undvika att starta eventuella 

relationer, eftersom att det skulle kunna innebära ett avslöjande (Sinclair, 2009). Rädslan för 

att bli avvisad medförde att patienter hade färre sexuella partners än innan de hade ileostomin. 
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Patienter som var i en relation kunde uppleva ett behov av att skydda sin partner från att se 

ileostomin. Det resulterade i en distansering i relationen som medförde upplevelser av 

ledsamhet och förlust (Smith et al., 2017).   

Att leva med en ileostomi kunde upplevas som en hjälp att återgå till en vardag där relationer 

kunde återupptas och patienter kunde socialisera sig med vänner och familj igen. Det 

upplevdes som meningsfullt och gjorde att livskvaliteten förbättrades (Morris & Leach, 2017). 

Stöd av vänner och familj upplevdes som viktigt och värdefullt (Sinclair, 2009). Det fanns 

också patienter som upplevde en försämrad social funktion på grund av ileostomin (Tsunoda 

et al., 2008). Även känslan av rollfunktion kunde försämras vilket ledde till ett reducerat 

deltagande i aktiviteter och ett sämre socialt beteende. Dessa patienter upplevde en försämrad 

livskvalitet (Schiergens et al., 2017). Ileostomin kunde medföra en upplevelse av psykosocial 

utarmning om man inte längre kunde uppfylla sin sociala roll och medverka i betydelsefulla 

aktiviteter som relationer medförde (Smith et al., 2017).  

Patienter med ileostomi upplevde att det var värdefullt att möta människor i samma situation 

då det medförde en känsla av förståelse som underlättade anpassningen till det nya livet 

(Sinclair, 2009). En del patienter skapade mening åt sina egna tuffa upplevelser genom att 

vara öppna med sina tillstånd för att hjälpa andra (Smith et al., 2017).  

5.3 Komplikationer och behandling 

Flera patienter drabbades av komplikationer och det kunde upplevas som dramatiskt och leda 

till att anpassningen till ileostomin fördröjdes. Stominekros var en komplikation som förekom 

och som medförde extrem fysisk smärta och stor skräck över att se en del av sin egen kropp 

dö. En patient drabbades av ett svårläkt sår vid ileostomin. Det medförde en fördröjd 

läkningsprocess som kännetecknades av upplevelser av konstant hopplöshet som senare 

utvecklades till självmordstankar (Spiers, Smith, Simpson & Nicholls, 2016). Patienter som 

drabbades av ileostomikomplikationer upplevde ett försämrat välbefinnande med bakgrund av 

att det skapade obehag, smärta och förlägenhet (Schiergens et al., 2017).  

I en studie visade det sig att parastomalt bråck var en signifikant risk för att patienter med en 

ileostomi skulle uppleva en försämrad livskvalitet. Detta eftersom att tillståndet kunde orsaka 

mycket smärta och sedan kräva medicinsk behandling, vilket i sig har visat sig vara en 

parameter för låg livskvalitet hos dessa patienter (Scarpa et al., 2010). Svår postoperativ 

smärta var ett stort problem för flera patienter efter det kirurgiska ingreppet. Smärtan 
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upplevdes som stressande och så påtaglig att en patient trodde att hen skulle dö (Sinclair, 

2009). Flera patienter upplevde oro över sin konsumtion av smärtstillande läkemedel eftersom 

de var medvetna om dess beroendeframkallande effekt (Spiers et al., 2016).  

Avföringsläckage genom ilestomin var en vanlig komplikation som inträffade minst en gång i 

veckan för de flesta som drabbades. Patienterna upplevde dessa läckage som mycket eller 

ganska svåra (Redmond, Cowing & Parker, 2009). Det fanns en ständig oro över att bandaget 

skulle gå sönder eller öppnas (Schiergens et al., 2017). Det uppstod upplevelser av ilska över 

inträffade läckage eftersom patienterna trodde att de hade blivit botade från tidigare 

inkontinensproblem. Läckagen upplevdes som pinsamma och förnedrande (Sinclair, 2009). 

Operationen och anläggandet av ileostomin var alltså inte alltid slutet på patienternas problem 

gällande behandling och psykiska utmaningar (Spiers et al., 2016). Ileostomin innebar en 

ökad daglig avföringsmängd och det visade sig leda till att patienter upplevde ett sämre 

välbefinnande till följd av att de då oftare tvingades tömma fulla bandage (Schiergens et al., 

2017). En svårhanterad ileostomi kunde medföra en daglig plåga som gjorde att patienter 

kunde uppleva en försämrad livskvalitet (Scarpa et al., 2010).  

5.4 Kontakten med sjukvården  

En del patienter upplevde att de blev omänskligt bemötta som ett resultat av en vård som 

verkade gå på automatik. Det medförde att de inte upplevde sig som unika personer och som 

att sjuksköterskorna verkade sakna intresse för deras välmående (Spiers et al., 2016). Andra 

upplevde bristande kvalitet och respekt i omvårdnaden när sjuksköterskor verkade vara 

upprörda eller nonchalanta (Sinclair, 2009). Det fanns sjuksköterskor som öppet uttryckte 

avsky mot patienternas ileostomier, vilket skapade en osäkerhet för hur människor i 

allmänheten skulle reagera om inte ens professionella vårdare kunde hantera det med 

värdighet (Spiers et al., 2016; Sinclair, 2009).  

För att kunna leva ett normalt liv ville patienter uppleva kontroll, vilket de gjorde genom att 

bli experter på funktionen och hanteringen av ileostomin (Morris & Leach, 2017). Patienter 

uttryckte att de fått för lite skriftlig information både före och efter ingreppet, vilket väckte 

frustration och avskräckthet inför deras kommande anpassning. De upplevde också besvikelse 

över otillräcklig undervisning inför utskrivningen och de ansåg att sjuksköterskorna hade för 

lite tid för att dela med sig av sin kunskap (Sinclair, 2009). Patienterna återgick snabbare till 

önskad livsstil ju mer självsäkra de kände sig med sin ileostomi och dess tillbehör. Av den 
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anledningen upplevdes det som mycket viktigt med undervisning inom området (Redmond, 

Cowin & Parker, 2009).  

Positiva upplevelser av sjukvården kunde härledas till kontinuitet som medförde att 

patienterna upplevde tillit till sina vårdgivare. Det upplevdes som hjälpsamt och stödjande om 

det fanns ett välfungerande vårdteam (Spiers et al., 2016). Sjuksköterskor som var 

medkännande och som övertygade patienterna om att de skulle klara av anpassningen till det 

nya livet skapade känslor av välbefinnande (Sinclair, 2009). 

6. Diskussion    

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudiens avsikt var att ge en sammanställd bild av patienters upplevelser av att leva 

med en ileostomi. Testsökningen som genomfördes i inledningsskedet underlättade det 

fortsatta arbetet eftersom att det säkerställde att det fanns tillräckligt med underlag. Om ingen 

testsökning hade genomförts och det i ett senare skede hade upptäckts att området inte var 

tillräckligt beforskat hade det kunnat innebära att flera delar i forskningsprocessen hade 

behövt göras om.  

En styrka med litteratursökningen var att sökningar genomfördes i tre olika databaser 

eftersom att det gav ett högt antal sökträffar och ett brett underlag att arbeta vidare med. 

PsycINFO ansågs inte överensstämma med det valda området då inga artiklar beträffande 

ileostomi fanns att tillgå där. Utifrån valda sökord genomfördes sökningar med både Cinahl-

headings, MeSH-termer och fritext, vilket ansågs bidra till att så mycket relevant forskning 

som möjligt framkom. Kristensson (2014) menar att sökningar med indexord bidrar till en 

bättre litteratursökning genom att sökningen blir mer specifik. Författarna kan se en svaghet i 

att ha genomfört sökningar med fritext eftersom att det kan öka risken för att få med 

irrelevanta träffar. Detta stärks av Kristensson (2014) som menar att fritextsökning minskar 

specificiteten, men som också ser en fördel med att söka med fritext eftersom att det kan 

generera ett högre antal träffar.  

I litteratursökningen kombinerades sökorden med den booleska operatoren "AND". I 

efterhand kan författarna se att det hade varit intressant att också genomföra sökningar med 

operatoren "OR", för att jämföra likheter och skillnader mellan sökningarnas träfflistor. Det 

kan också ses som en svaghet att inga sökningar har genomförts med operatoren "NOT", då 
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det hade kunnat användas för att utesluta forskning som berörde kolostomi och urostomi. 

Kristensson (2014) menar att operatoren "NOT" kan användas för att öka specificiteten. Det 

är en styrka att ha använt trunkering vid fritextsökningarna eftersom att inga relevanta studier 

då utelämnats bara på grund av att sökordet förekommer i en annan form i artikeln.  

Sökningar genomfördes med indexordet Quality of Life, trots att livskvalitet inte är en del i 

syftet. Anledningen till att Quality of Life användes i litteratursökningen var att det återkom 

som ett nyckelord i många studier som berörde patienters upplevelser som överblickades vid 

testsökningen. Indexordet Quality of Life ansågs ge ett sökresultat med relevant material för 

området och författarna styrker det med att det står som ett exempel i Karolinska Institutets 

Biblioteks (KIB, 2013) lista för litteratursökning om upplevelser och känslor. Livskvalitet 

ansågs vara ett relevant sökord för att inhämta forskning om patienters upplevelser. I 

efterhand finns en tanke om att det hade kunnat vara relevant att söka på närliggande ord som 

"Life Style" eller "Life Change Events".  

 

Genom att ha genomfört sökningar tills dess att flera studier återkom i olika sökningar anser 

författarna att de med bakgrund av den tidsram som funnits för litteraturstudien har fångat så 

mycket relevant vetenskaplig forskning som möjligt inom området. Enligt Polit och Beck 

(2012) är en sökning som inte längre medför någon ny information mättad. I efterhand kan det 

reflekteras om att det kunde ha varit fördelaktigt att inkludera några fler studier för att ha ett 

större material att arbeta med. Det hade också varit önskvärt med fler kvalitativa studier då de 

visade sig generera större mängd data än de kvantitativa. Författarna anser att de inkluderade 

artiklarna varit tillräckliga för att presentera ett resultat inom ett så specifikt område som 

ileostomi ändå är.  

Det kan ses som en svaghet att databassökningen avgränsades med en tidsram mellan 2007-

2017. Studier som publicerats tidigare än 2007 skulle också kunna innehålla viktig 

information för området, vilket då har förlorats i och med denna avgränsning. Däremot ses det 

som en styrka att litteraturstudien bygger på aktuell forskning eftersom att det gör den mer 

relevant och överförbar till hur det är idag. Full-text har inte använts som en avgränsning, utan 

författarna har själva stått för den kostnad som fjärrlån av studier medförde när de inte fanns 

fritt tillgängliga på internet. Det ses som positivt för arbetet eftersom att relevanta studier 

annars skulle ha utelämnats.  
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En svaghet är att endast titlar lästes i det första granskningssteget. Det innebär att studier med 

ett relevant resultat kan ha undgåtts på grund av att de enligt författarna inte hade en titel som 

överensstämde med litteraturstudiens syfte. För att undvika det hade abstrakt kunnat läsas 

redan i det första steget av granskningen. Trovärdigheten i litteraturstudien har stärkts genom 

användandet av granskningsmallar eftersom att det innebär att alla inkluderade studier 

genomgått en kvalitetsgranskning. Författarna själva anser också att trovärdigheten ökar till 

följd av att de bara valt att inkludera studier som uppnått högsta eller godkänd kvalitet.  

En styrka med granskningsmallen var att det fanns en tydlig struktur och att den var enkel att 

följa. En ytterliggare styrka var att det fanns specifika mallar för kvantitativ och kvalitativ 

metod eftersom att det finns olika relevanta begrepp inom de olika metoderna som är viktiga 

att beakta vid granskning. En svaghet med granskningsmallen var att den bjöd in till en 

subjektiv tolkning när man exempelvis skulle bedöma om en studies syfte var "otydligt", 

"medel" eller "tydligt". Det kan ha betydelse för resultatets trovärdighet eftersom att 

författarna kan ha granskat studier med bättre eller sämre kvalitet än vad mer kunniga 

personer inom forskning hade gjort. En subjektiv granskning försvårar också repeterbarheten.   

I analysen lästes först studierna enskilt och sedan diskuterades de gemensamt. Kristensson 

(2014) benämner detta som forskartriangulering och menar att det ökar trovärdigheten då 

risken för att analysen färgas av en persons förförståelse minskar. En ytterliggare aspekt som 

stärker litteraturstudiens trovärdighet är att författarna har diskuterat sina tidigare kunskaper 

och erfarenheter inom det valda området. Att sätta förförståelsen inom parentes kan bidra till 

ett resultat fritt från tolkning. I en litteraturstudie bör man även se över huruvida de 

inkluderade studierna är etiskt försvarbara eller inte. Eftersom att det har säkerställts att alla 

åtta inkluderade studier är etiskt försvarbara kan det anses höja litteraturstudiens trovärdighet 

(Kristensson, 2014). 

För att läsaren ska kunna följa litteraturstudiens olika steg har de tydliggjorts genom olika 

tabeller. Det finns en tabell med exempel på analysprocessen och det finns en tabell för 

litteratursökningen. Varje inkluderad studie är också synliggjord i varsin artikelmatris för att 

läsaren själv ska kunna bedöma dess relevans. Enligt Kristensson (2014) kan trovärdigheten 

stärkas om man tydligt dokumenterar sin process.  

Inklusionskriteriet för denna litteraturstudie är patienter med ileostomi, men den skulle kunna 

vara överförbar till patienter med kolostomi eftersom att det är ett resultat av ett liknande 
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kirurgiskt ingrepp. Något som begränsar överförbarheten är att ingen speciell ålder har 

identifierats, och att studien berör både män och kvinnor. Inga av de inkluderade studierna är 

genomförda i Sverige, vilket kan göra det svårt att överföra resultatet till en svensk kontext 

eftersom att sjukvårdssystemen kan se olika ut i olika länder. Urvalet i de åtta inkluderade 

studierna kommer från Storbritanien, Kanada, USA, Tyskland, Japan och Italien. För att öka 

överförbarheten till Sverige hade det varit önskvärt att inkludera studier med urval från de 

övriga nordiska länderna, eftersom att sjukvårdssystemen då i större utsträckning kan likna 

Sveriges. Författarna har också en tanke om att det finns en kultur i de övriga nordiska 

länderna som liknar den som finns i Sverige och att det på så sätt hade ökat överförbarheten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. 

De huvudsakliga resultat som framkommit om upplevelser delas in i kategorierna: förändrad 

självbild, förändrade relationer till andra, komplikationer och behandling samt kontakten med 

sjukvården.  

 

Enligt Meleis (2010) transitionsteori involverar alla transitioner förändring vilket medför en 

process av anpassning. En förändring kan också leda till en period av instabilitet och 

förvirring men som med tiden kan mynna ut i en nystart som karaktäriseras av stabilitet 

(Meleis, 2010). Författarna ser ileostomin som en transition som medför en förändring i form 

av det nya fysiska utseendet. Patienter som fått en ileostomi måste genomgå en anpassning i 

och med denna förändring. Om anpassningen tar en positiv eller negativ riktning verkar i 

enlighet med det presenterade resultatet variera från patient till patient.  

 

Resultatet visar att en ileostomi kan orsaka stress och ångest till följd av en försämrad 

upplevelse av kroppen. Patienter kan känna sig fula, äckliga och som att de åldras i förtid. Å 

andra sidan finns det patienter som upplever att ileostomin förbättrar deras tillvaro då den 

bidrar till en ökad glädje och känsla av självständighet eftersom att man frias från tidigare 

symtom. Författarna anser att resultatet visar på att en ileostomi påverkar patienters 

upplevelser av sig själva, men att det finns en variation i hur den gör det. En förklaring till 

detta skulle kunna vara hur påverkad man har varit av sin sjukdom innan ileostomin anlades. 

Författarna hypotiserar om att patienter som varit mer sjuka och upplevt svårare symtom i 

större utsträckning mår bättre efter ileostomin eftersom att de befrias från någonting jobbigt. 
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Opåverkade patienter kan istället antas uppleva ileostomin som en större påfrestning än själva 

sjukdomen.  

 

Relationer med andra kan påverkas av att man som ileostomipatient upplever en rädsla över 

hur andra ska uppfatta en. Social funktion och rollfunktion kan försämras och bidra till en 

sämre upplevelse för patienterna. I en studie av Kjaergaard Danielsen, Elgaard Soerensen, 

Burcharth och Rosenberg (2013) beskriver patienter att de är tveksamma över att avslöja sin 

stomi på grund av att de anser det som ett tabubelagt ämne. Vidare beskriver de att denna 

tveksamhet inte finns när de ska prata om sin cancer eftersom att det är en allmänt känd 

sjukdom. Vi som författare till denna litteraturstudie menar att detta motiverar ett behov av 

mer information till allmänheten om stomier för att minska den känsla av rädsla och osäkerhet 

som kan uppstå inför ett avslöjande. För stomiopererade patienter finns riksförbundet ILCO 

som arbetar med att upplysa och ge råd, men även med att se till att forskning bedrivs inom 

området (Berndtsson, 2008). En möjlig åtgärd för att minska okunskapen är att genom ett 

samarbete mellan sjukvården, ILCO och samhället nå ut till allmänheten med någon form av 

informationskampanj.  

 

Meleis (2010) transitionsteori säger att en transition ökar sårbarheten, och att detta relateras 

till relationen med andra. Vidare menar hon att relationer kan utsätta patienter för potentiell 

skada under transitionens gång. I litteraturstudies resultat framkom det att patienter med 

ileostomi kan uppleva att de behöver skydda sin partner från att se ileostomin. Med bakgrund 

av Meleis (2010) transitionsteori ser författarna det som att  

patienter med ileostomi blir sårbara för relationer då det finns en osäkerhet kring andras 

upplevelser. Hos patienter som skyddade sin partner uppstod ledsamhet och förlust, vilket kan 

ses som en typ av skada som skett till följd av en relation under transitionens gång. 

 

Ileostomikomplikationer som leder till upplevelser av smärta hos patienter medför ett 

försämrat välbefinnande. Författarnas egen tolkning till varför välbefinnandet påverkas är att 

de har opererats för en sjukdom med avsikt att förbättras. Om patienter upplever smärta är det 

möjligt att det uppstår en besvikelse över att inte ha blivit förbättrad, och en oro över hur 

länge smärtproblematiken ska kvarstå. Detta stämmer överens med Apfelbaum, Chen, Mehta 

och Gan’s (2003) studie som visar att patienter som ska genomgå kirurgi upplever mycket oro 

över huruvida ingreppet ska förbättra deras tillstånd eller inte och oro över att drabbas av 

postoperativ smärta. I denna litteraturstudies resultat visar sig just postoperativ smärta bidra 
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till att patienter upplever stress. Författarna befarar att både besvikelse och oro över att 

drabbas av smärta kan vara riskabelt för patienters psykiska mående, vilket starkt indikerar 

vikten av en adekvat smärtlindring. Wright (2009) belyser i en studie att patienter med stomi i 

vissa fall kan behöva psykiatrisk specialistvård för att hantera psykiska problem som 

tillståndet medför.  

 

Omänskligt bemötande och bristande respekt från sjuksköterskor leder till att patienter 

upplever osäkerhet och en känsla av att inte bli sedda som unika individer. Detta är ett 

olyckligt resultat som direkt strider emot ICN:s etiska kod (2014) som uttrycker att 

sjuksköterskor ska främja ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog i vården. Resultatet i 

denna litteraturstudie visar att patienter upplever att vården går per automatik, vilket 

tillsammans med tidsbrist hos sjuksköterskorna leder till en bristande patientundervisning. 

Meleis (2010) transitionsteori säger att engagemang är en del i en transition, och att det 

handlar om i vilken grad man är involverad i sin process. Det finns en vilja hos patienter att 

bli experter på sin nya livssituation, vilket författarna tolkar som att det finns ett stort 

engagemang till transitionen. Detta engagemang är dock beroende av att man får tillräcklig 

information, vilket stämmer överens med Burch (2016) studie som visar att råd och samtal om 

stomivård kan öka patienters livskvalitet.  

  

Resultatet har betydelse för det kliniska arbetet då det visat sig att en ileostomi kan påverka 

patienters upplevelser inom flera områden. Genom att vara medveten om att patienter kan må 

dåligt till följd av en försämrad kroppsbild kan sjuksköterskor aktivt arbeta för att redan på 

sjukhuset främja acceptans och anpassning till det nya utseendet. Sjuksköterskor skulle även 

kunna underlätta patienters osäkerhet inför ett avslöjande genom att tillsammans med dem 

träffa anhöriga och bistå med information och kunskap. Resultatet synliggör också vikten av 

yrkesverksamma sjuksköterskors bemötande eftersom att det visat sig att medkännande 

skapar känslor av välbefinnande, medan bristande respekt påverkar patienter negativt.  

 

7 Slutsats 

En ileostomi är förenad med både fysisk och psykisk påverkan. Upplevelserna av att leva med 

en ileostomi varierar från patient till patient då en del upplever den nya funktionen för tarmen 

som en vinst, medan andra upplever den som en förlust. Kroppsbilden påverkas av en 

ileostomi och till följd av att en del av tarmen hamnar på utsidan av kroppen kan patienter 
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uppleva sig som onaturliga och som att ett för tidigt åldrande uppstår. Patienter avslöjar hellre 

sin ileostomi för vänner än för familj och potentiella partners. Det selektiva valet inför ett 

avslöjande grundas i en rädsla och osäkerhet för hur andra ska uppfatta en. När ileostomin ger 

patienter möjlighet att återuppta relationer förbättras livskvaliteten, medan den försämras när 

patienter upplever en sämre social funktion. För att återgå till önskad livsstil och för att kunna 

uppleva kontroll över den nya livssituationen vill patienter ha undervisning och information. 

Tidsbrist hos sjuksköterskor försämrar patientundervisningen och det väcker frustration. 

Komplikationer försämrar välbefinnandet och i ett fall medförde de självmordstankar. Smärta 

har visat sig bidra till oro över konsumtionen av beroendeframkallande läkemedel och därför 

anser vi att det är viktigt med en tillfredsställande smärtlindring utan varken över- eller 

underkonsumtion hos patienter med ileostomi. 

Författarna tror att det måste finnas mer tid för sjuksköterskor att ge information och stöd, 

samt att undervisning för patienter bör ingå som en självklar del i omvårdnaden. Vi som 

författare ser ett behov av mer forskning inom området för att fortsätta öka förståelsen för 

patienter med ileostomi. Förslag på vidare forskning är att studera eventuella skillnader 

mellan män och kvinnors upplevelser av livet med en ileostomi för att kunna individanpassa 

bemötandet. Denna litteraturstudie kan ses som en vägledning för sjuksköterskor att lättare 

förstå patienters upplevelser av att leva med en ileostomi.  
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Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p)                        

p 

                      

p 

                 

p     p 

                

p  
 

p 

% 

Grad 

 

Grad I: 80%  

Grad II: 70% 

Grad III: 60%  

Titel 

Författare 



 

IV 

 

Bilaga 3. Bedömningsmall kvalitativ 
   Poängsättning                                          0                   1                 2              3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med 

ileostomi 

 

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

Total poäng (max 48 p)                                                                      

p 

                 

 
 

p 

% 

Grad 

 

Grad I: 80%  

Grad II: 70% 

Grad III: 60%  

Titel 

Författare 



 

V 

 

Bilaga 4. Artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av 

studie 

Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

1. Spiers, J., 

Smith, A. 

J., 

Simpson, 

P., & 

Nicholls, 

R. A. 

(2016) 

The treatment 

experiences of 

people living with 

ileostomies: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

The Journal of 

Advanced Nursing 

Att undersöka 

behandling och 

sjukvårdserfarenheter 

hos patienter med 

ileostomi, så att 

sjuksköterskor kan 

arbeta på bästa sätt när 

de vårdar dessa 

patienter. 

Kvalitativ Studien 

bestod av 

21 

deltagare. 

5 av dessa 

var yngre 

kvinnor 

(23-39 år). 

6 var äldre 

kvinnor 

(42-71 år). 

4 var 

yngre män 

(26-40 år). 

6 var äldre 

män (43-

72 år). 

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuver via 

telefon. Analysen 

genomfördes med  

 med hjälp av 

interpretative 

phenomenological 

analysis (IPA) 

 

 

Presenterar fynd 

gällande två 

kliniska teman. 

Problem gällande 

behandling och 

relationer 

multidisciplinära 

team. Kirurgiska 

komplikationer 

var vanligt och 

flera deltagare 

rapporterade oro 

gällande beroende 

till smärtstillande 

läkemedel 

Kvalitet 

89% 

Grad I 



 

VI 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

2. Smith, JA., 

Spiers, J., 

Simpson, P., 

& Nicholls, 

AR., (2017)  

 

The psychological 

challenges of 

living with an 

ileostomy: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

Health 

Psychology 

Att 

undersöka 

deltagarnas 

personliga 

erfarenheter 

av att leva 

med 

ileostomi. 

 

Kvalitativ 21 deltagare som 

bestod av män 

och kvinnor i 

åldrarna 26-72 

år. 

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuver. 

Analysen 

genomfördes med  

 med hjälp av 

interpretative 

phenomenological 

analysis (IPA) 

 

 

Intervjuerna 

lade grunden 

för två 

huvudteman 

som var 

ileostomins 

intrapersonella 

påverkan och 

ileostomins 

påverkan på 

relationer med 

andra. Det 

visade sig att 

ileostomi kan 

destabilisera 

självkänslan, 

störa 

kroppsbilden 

och förändra 

upplevelsen 

av sin 

sexualitet.  

 

Kvalitet 75% 

Grad II 

 

 

 

 



 

VII 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

3. Sinclair, LG 

(2009).  

Young Adults 

With 

Permanent 

Ileostomies: 

Experiences 

During the 

First 4 Years 

After Surgery 

 

Journal of 

Wound Ostomy 

Continence 

Nursing  

Att förstå 

unga 

vuxnas 

upplevelser 

av att leva 

med en 

permanent 

ileostomi. 

 

Kvalitativ 7 deltagare varav 

4 kvinnor och 3 

män. Deltagarna 

var i åldrarna 24-

40 år och 

medelåldern var 

34,5 år.  

Enskild 

informell 

ostrukturerad 

intervju. 

Informanterna 

fick börja sin 

berättelse vart 

de ville. En 

narrativ analys 

genomfördes. 

Teman 

identifierades 

av 

informanternas 

berättelser. 

 

 

Vanliga teman var 

associerade med 

sjukdomsprocessen, 

sjukhusvistelsen 

och social och 

personlig 

anpassning till att 

leva med 

ileostomin.  

 

Kvalitet 81% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

4.  Redmond, C., 

Cowin, C., & 

Parker, T 

(2009). 

The experience 

of faecal 

leakage among 

ileostomists  

 

British Journal 

of Nursing  

Att identifiera 

aktuella och 

potentiella 

avföringsläckage 

hos patienter 

med ileostomi 

samt att 

undersöka 

signifikansen av 

problemet och 

patienternas 

strategier för att 

hantera läckage. 

Kvantitativ 2000 personer 

tillfrågades, svar 

från 1035 (52%). 

Bland de som 

svarade fanns 444 

män och 581 

kvinnor. På grund 

av saknad data 

når inte denna 

andel upp till 

exakt 1035 

personer. Av de 

1035 som svarade 

var 814 mellan 

41-80 år gamla. 

126 personer var 

över 80 år. 89 

personer var upp 

till 40 år gamla. 

Strukturerat 

frågeformulär. 

Analysen 

genomfördes 

med Quantum 

från SPSS 

MR. T-test 

har 

genomförts. 

Patienter med 

ileostomi är 

rädda för 

läckage. 

Läckage 

uppkommer 

oavsett vilken 

stomiutrustning 

som används. 

Läckage kan 

hindra 

patienters 

rehabilitering 

och anpassning 

till sin 

ileostomi. 

Kvalitet 80% 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

5.  Morris, A., & 

Leach, B 

(2017). 

A Qualitative 

Exploration of 

the Lived 

Experiences of 

Patients 

Before and 

After 

Ileostomy 

Creation as a 

Result of 

Surgical 

Management 

for Crohn’s 

Disease 

 

Ostomy 

Wound 

Management 

Att beskriva 

och förbättra 

förståelsen 

för pre- och 

postoperativa 

upplevelser 

av ileostomi 

för patienter 

med Crohn’s 

sjukdom. 

Kvalitativ 36 personer 

tillfrågades och 10 

personer valde att vara 

med i studien. Av de 

10 som var med var 

det 6 kvinnor och 4 

män med en ålder 

mellan 34-83 år. 

Medelåldern var 52,2 

år.  

Semistruktureade 

individuella 

intervjuer 

angående livet 

före och efter 

ileostomin.  

 

Analysen 

genomföres med 

IPA 

(Interpretative 

phenomenological 

analysis) 

 

Upplevelsen 

av ileostomi 

visade sig i 

två teman. 

Det ena rörde 

tiden innan 

operationen 

då de varit 

kontrollerade 

av sin 

sjukdom och 

hindrats från 

sociala 

aktiviteter. 

Det andra 

temat 

handlade om 

övergången 

till det nya 

livet med en 

ileostomi. 

Patienterna 

återgick till 

arbete och 

sociala 

aktiviteter  

Kvalitet 

87% 

Grad I 



 

X 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

6.   Tsunoda, A., 

Tsunoda, Y., 

Narita, K., 

Watanabe, 

M., Nakao, 

K., & 

Kusano, M. 

(2008).  

Quality of 

Life after Low 

Anterior 

Resection and 

Temporary 

Loop 

Ileostomy 

 

Diseases of 

the Colon & 

Rectum 

Att utvärdera 

livskvaliteten 

hos patienter 

med en 

temporär 

ileostomi till 

följd av en 

resektion av 

rektum. 

Kvantitativ 22 personer i 

undersökningsgruppen.  

Av dessa var 18 män 

och 4 kvinnor i 

åldrarna 29-89 år. 

Medelåldern var 64 år.  

Data skulle jämföras 

med personer som 

genomgick resektion 

av rektum utan 

ileostomi och i den 

gruppen var det 25 

personer. Av dessa var 

16 män och 9 kvinnor. 

Åldrarna var 47-83 år 

och medelåldern var 

64 år. 

Frågeformulär 

med två 

instrument som 

mäter livskvalitet 

och som 

konstruerats av 

EORCT 

(European 

Organization for 

the Research and 

Treatment of 

Cancer).  

 

QLC-30 och  

QLC-38. 

 

Analys 

genomfördes i 

SPSS 

11.0.  Vidare 

användes Mann-

Whitney U-test 

och chi-square 

test för att 

jämföra variabler.  

 

Patienter som 

genomgick 

en resektion 

av rektum 

och fick en 

ileostomi 

upplevde en 

försämrad 

livskvalitet 

och 

påverkades 

negativt i sin 

rollfunktion. 

Kvalitet 

74% 

Grad II 

 

 



 

XI 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

7.   Scarpa, M., 

Ruffolo, C., 

Boetto, R., 

Pozza, A., 

Sadocchi, L. 

& Angriman, 

I. (2010) 

Diverting loop 

ileostomy after 

restorative 

proctocolectomy: 

predictors of 

poor outcome 

and poor quality 

of life 

 

Colorectal 

Disease 

Syftet var att 

analysera 

förväntade 

komplikationer 

efter 

formationen av 

en ileostomi 

och sedan dess 

nedläggning, 

samt. Syftet 

var också att 

studera 

påverkan på 

livskvaliteten. 

Kvantitativ 44 deltagare 

varav 26 män 

och 18 kvinnor. 

Åldrarna var 

26-73 år och 

medelåldern 

var 47 år. 

Frågeformulär, 

(Stoma-QOL) 

gällande 

livskvalitet 

användes. För att 

analysera data 

användes Statsoft 

7.1 software. 

Jämförelser 

mellan 

sammanhängande 

variabler utfördes 

enligt Mann-

Whiteys U-test. 

Diktoma 

variabler 

undersöktes med 

hjälp av Fisher’s 

exact test. 

Undersökningen 

av variablernas 

samband utfördes 

även enligt 

Kendall’s (Tau)-

test 

 

I studien 

framkom det att 

patienter 

drabbades av 

flera olika slags 

komplikationer, 

såsom 

stomibråck, 

stomistenos, 

stomiretraktion 

samt 

hudinflammation. 

Stomirelaterad 

livskvalitet hade 

ett samband med 

patientens ålder 

och med 

parastomalt 

bråck. 

Kvalitet 

72% 

Grad II 

 



 

XII 

 

Nr Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Resultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

8.   Schiergens, 

T.S., Hoffman, 

V., Schobel, 

T.N., Englert, 

G.H., Kreis, 

M.E., 

Thasöer.W.E., 

Werner, J., & 

Kasparek, 

M.S. (2017). 

Long-term 

Quality of 

Life of 

Patients With 

Permanent 

End 

Ileostomy: 

Results of a 

Nationwide 

Cross-

Sectional 

Survey 

 

Diseases of 

the Colon & 

Rectum 

Att bedöma 

långsiktig 

livskvalitet 

hos patienter 

med 

permanent 

ileostomi 

Kvantitativ 1434 

tillfrågades. 738 

inkluderades och 

av dessa var det 

både män och 

kvinnor. 

Åldrarna var 

mellan 24-94 år 

och medelåldern 

var 59 år. 

Standardiserat 

frågeformulär 

med fokus på 

livskvalitet. 

Mätinstrumenten 

som användes var 

Medical 

Outcomes Study 

Short Form 36 

(SF-36), 

Gastrointestinal 

Quality of Life 

Index (GIQLI) 

och the Cleveland 

Global Quality of 

Life Index.  

Pearson’s 

correlation för att 

se samband 

mellan variabler 

och Mann-

Whitney U tester 

för att se 

skillnader mellan 

två grupper. Data 

analyserades med 

SAS 9.2.  

 

Livskvaliteten var 

markant försämrad 

hos patienter med 

permanent 

ileostomi jämfört 

med den generella 

populationen.  

Orsakerna 

relaterades till 

ileostomirelaterade 

problem som 

kunde göra att 

patienterna led av 

smärta och kände 

sig obekväma och 

generade. 

 

Kvalitet 76% 

Grad II 

 


