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Sammanfattning 
Bakgrund: Colostomi är en konstgjord kroppsöppning på buken som leder ut 
avföring då tarmen av någon anledning inte fungerar som den ska. Sjukdomstillstånd 
som kan leda till colostomioperation är exempelvis Crohns sjukdom, ulcerös kolit, 
inflammatorisk tarmsjukdom och colorektalcancer. Att få colostomi är en stor 
livsomställning som ställer krav på både vårdsökande person samt sjuksköterskan.  
Syfte: Syftet var att belysa vårdsökande persons upplevelser av att leva med colostomi. 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats. Databaserna Medline, Cinahl och 
PubMed användes. Även sekundärsökningar gjordes. Tio artiklar med kvalitativ design 
analyserades genom innehållsanalys.  
Resultat: Åtta subteman identifierades och abstraherades till tre huvudteman; ny 
kropp, förlust av kontroll och nya behov. Resultatet visade att stomibärande personer 
ofta upplevde rädsla och oro och tvingades till en mängd anpassningar i den nya 
vardagen. 
Slutsatser: Egenvård ses som ett sätt att återfå kontroll över den nya situationen samt 
upplevs stärkande för personens autonomi. Stöd från närstående och familj har 
betydelse för copingprocessen. Vidare forskning inom ämnet behövs. 
  
Nyckelord: Colostomi, Coping, Egenvård, Erfarenheter   
  



 

Summary 
Title: To live with a permanent colostomy  
–A literature review. 
Background: An intestinal stoma is an artificial body opening at the abdomen, which 
leads out faeces when the bowel does not work as it should. State of diseases that could 
lead to an ostomy is for example Crohns disease, ulcerative colitis, inflammatory bowel 
disease and colorectal cancer. To receive a colostomy is a life transformation that 
requires a lot from patients and nurses. 
Aim: The aim was to highlight the patients’ experiences of living with a colostomy. 
Method: A literature study with an inductive approach. The databases Medline, 
Cinahl and PubMed were used. Secondary searches were also used. Ten articles with a 
qualitative design was analyzed with a content analysis. 
Result: Eight subthemes were identified and abstracted into three main themes; new 
body, loss of control and new needs.  The result showed that persons with a colostomy 
often experienced fear and anxiety and were forced into an amount of adjustments in 
the new living. 
Conclusion: The importance of self care is highlighted, since self care is a way to 
regain control of the new situation and strengthens the persons autonomy. Support 
from family and friends is important to the coping process. Further research in the 
subject is needed. 
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Inledning 

En mängd sjukdomstillstånd kan leda till att en persons tarmsystem behöver avlastas 
eller ledas om. Då kan ett kirurgiskt ingrepp utföras, som resulterar i en stomi på 
buken. Idag lever ca 43 000 personer med stomi i Sverige (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, 2017). Att få stomi är en livsomställning som påverkar 
människan fysiskt och psykosocialt (Brown & Randle, 2005). Att bli förberedd, stöttad 
samt få information och undervisning har visat sig vara viktigt för hur livet med stomi 
upplevs (Pullen, 2002). Det finns forskning som visar att personer med stomi skattar 
sitt välbefinnande som försämrat (Vonk-Klaassen, de Vocht, den Ouden, Eddes & 
Schuurmans, 2016). Det är därför viktigt att som vårdpersonal få förståelse för vilka 
faktorer som upplevs utgöra hinder eller vara till hjälp för dessa personer (Black, 1994). 
Målet med den här litteraturöversikten är att lyfta de stomiopererades upplevelser av 
livet med permanent colostomi.  

Bakgrund 

Tarmstomi 

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder “mun” eller “öppning” (McCahon, 
1999). Stomioperationer är en gammal konst som nämns för första gången i bibeln ca 
år 1000 före vår tidräkning och är ett av de äldsta kirurgiska ingreppen (Muzyczka et 
al., 2013). Tarmstomi är en konstgjord kroppsöppning på framsidan av magen. Det 
görs för att leda ut avföring när tarmen av någon anledning inte fungerar som den ska 
(Burch, 2011). En sådan avledning kan göras på tunntarmen och kallas då ileostomi, 
eller på tjocktarmen och kallas då colostomi (Pontieri-Lewis, 2006). Colostomin kan 
vara placerad på colon ascendens, colon transversum eller colon sigmoideum. Det 
finns många orsaker till att tarmstomi kan behövas, och operationen kan vara elektiv 
eller akut (Burch, 2011). Exempel på sjukdomstillstånd som kan leda till 
colostomioperation är Crohns sjukdom, ulcerös kolit, inflammatorisk tarmsjukdom, 
colorektalcancer, ryggmärgsbråck, trauma; perforering av tarmen till följd av yttre 
skada eller att tarmen av någon anledning behöver vila/avlastas (Burch, 
2011).  Tillvägagångssättet kan se lite olika ut beroende på om syftet är en permanent 
eller tillfällig colostomi, men principen är densamma. Tjocktarmen öppnas och leds ut 
genom bukväggen där tarmen fästs på huden. Vid tillfällig stomi finns möjlighet att vid 
ett senare tillfälle avveckla stomin då resterande del av tarmen finns kvar (Burch, 
2011). Komplikationer uppstår ibland efter stomioperationer. Parastomalt bråck 
(bråck i anslutning till stomin) eller tillbakadragning av stomin är de två vanligaste 
komplikationerna vid colostomi. Nekros, infektion och prolaps av tarmen är andra 
komplikationer (Harris et al., 2005). Harris et al. (2005) påvisade ett samband mellan 
inträffad komplikation och dödlighet, då 47 procent av studiens 320 deltagare dog på 
grund av komplikationer. Svåra komplikationer visade sig vara vanligare vid akut 
stomioperation samt vid hög ålder.  

Omvårdnad vid tarmstomi 

Avföring innehåller bakterier och enzymer som lätt irriterar huden. Vid stomivård är 
det därför viktigt att se till att avföringen inte får kontakt med huden för att undvika 
hudskador eller irritation. När stomibandagets basplatta fästs på huden är det viktigt 
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att hålet i plattan inte är för stort så att avföringen får kontakt med huden runt om 
stomin. Huden runt stomin kan lätt tvättas med ljummet vatten och tvål, dock ska 
fuktkrämer undvikas då de försvårar vidhäftningen av basplattan (Pontieri-Lewis, 
2006). Att välja ut rätt sorts basplatta och stomibandage är komplext, då det är många 
aspekter att ta hänsyn till. Var stomin är placerad, dess storlek och form har betydelse 
för att minska risken för hudskada eller obehag för vårdsökande person (Pontieri-
Lewis, 2006). Det finns en stor mängd olika basplattor och stomibandage att välja 
mellan (Coloplast, 2017b, ConvaTec, 2017 & Axotan, 2017). De flesta är designade för 
att minska lukt samt för att vara så lätta som möjligt (Pontieri-Lewis, 2006). Det stora 
utbudet av stomimaterial kan upplevas som förvirrande (Burch, 2017a). Dessutom har 
val av material samt metod för borttagande av basplatta betydelse, eftersom fel 
hantering kan skada huden runt stomin. Blåsor och sår kan lätt bildas, vilket kan 
orsaka smärta, obehag och ökad risk för infektion (Berry, Black, Smith & Stuchfield, 
2007). Stomins flöde kan variera från flera gånger om dagen till enstaka gånger per 
vecka. Vårdsökande person måste därför hitta sin egen rutin för hur ofta stomin måste 
tömmas eller bytas (Burch, 2017b). Det är lätt för colostomiopererade personer att bli 
förstoppade på grund av för lågt fiberintag eller vätskeintag (Burch, 2017b). Därför har 
de stomibärande personerna ett behov av information och råd kring diet och matvanor 
(Bulman, 2001). 

Sjuksköterskans roll 

Att sjuksköterskan har god kunskap om vad det innebär att ha stomi och vanliga 
problem som kan uppstå är enligt Black (1994) av stor vikt. Black (2009a) menar även 
att sjuksköterskan bör ha kunskap om andra kulturer, religioner och 
minoritetsgrupper för att på bästa sätt kunna möta de stomibärande personernas 
behov. I olika kulturer finns olika matvanor och dessa påverkar tarminnehållet och 
flödet i stomin. Black (2009b) beskriver att om rehabiliteringen av den stomiopererade 
personen ska bli lyckad bör sjuksköterskan ha god kunskap om vilken sorts stomi 
personen har fått, hur stomibandagen fungerar och hur de appliceras på bästa sätt för 
att minska risken för hudskador (Black 2009b). Sjuksköterskan behöver också vara 
uppmärksam på stomins utseende, färg och temperatur, för att kunna bedöma anemi, 
nekros, och blodcirkulation (Burch, 2017a). Att hjälpa vårdsökande personer att 
underlätta deras livsförändring är centralt inom sjuksköterskeprofessionen 
(Schumacher & Meleis, 1994).  Det är därför alltid till fördel att kunna planera inför 
stomioperationen (elektiv operation), för att på bästa sätt förbereda vårdsökande 
person på hur livet kommer att förändras efter stomioperationen. Det är dock 
sjukdomstillståndet som avgör när operation måste ske. (Pullen, 2002). 

Stöd till den stomibärande personen 

Det är en stor livsomställning att bli stomiopererad (Brown & Randle, 2005). Ordet 
transition används ofta för att beskriva processen en person går igenom när livet 
förändras. Transitioner är komplexa och kan ses ur olika perspektiv (Meleis, Sawyer, 
Im, Hilfiger Messias & Schumacher, 2000). Vårdsökande persons medvetenhet och 
kunskap om sitt sjukdomstillstånd påverkar transitionen. En annan egenskap som 
beskrivs vara viktig för livsförändringar är engagemang. Engagemang för den egna 
vården och behandlingen ökar vårdsökande persons möjlighet till god transition 
(Meleis et al, 2000). Vidare är förändrade upplevelser och skillnader i vardagslivet del 
av transitionen. Hur en person upplever och hanterar dessa förändringar har betydelse 
för hur livet blir efter förändringen. En viktig förutsättning för god transition är stöd 
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från samhället. Detta omfattar enligt Meleis et al. (2000) stöd från partner, vänner och 
familj. Att känna tillit till vården och att ha goda förebilder att se upp till ansågs också 
vara av stor vikt. Det finns både internationella och nationella organisationer som stöd 
för stomiopererade personer. Dessa organisationer arbetar för de stomiopererades 
rättigheter. De syftar även till att förmedla kontakter och skapa stödgrupper (ILCO 
Tarm- uro- och stomiförbundet 2017; Mag- och tarmförbundet, 2017; International 
Ostomy Association, 2011). Det finns flertalet företag som tillverkar material för 
stomivård. Deras visioner är att arbeta nära dem som använder materialet, lyssna och 
komma med lösningar som förbättrar användarnas egenvård och underlättar 
vardagslivet (Coloplast, 2017a; ConvaTec, 2017; Axotan, 2017).  

Egenvård 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) betyder ordet egenvård att vårdsökande person 
själv utför hälsovårdsåtgärder eller behandlingar som annars skulle ha utförts av 
vårdpersonal. Dorothea Orem skrev redan på 50-talet om vikten av sjuksköterskan roll 
vid egenvård. Hon belyste vikten av att ge de vårdsökande personerna kunskap om sin 
sjukdom för att på så sätt undvika att brister i egenvården uppstår (Orem, 1956). Detta 
ledde till att hon år 1971 formulerade egenvårdsteorin. Teorin beskriver begreppet 
egenvård som en praktisk handling som vårdsökande gör för att ta hand om sig själv 
(Orem, 2001). I egenvårdsteorin identifieras olika egenvårdsbehov, dessa behov är av 
stor vikt för att kunna säkerställa egen hälsa och välbefinnande. För att kunna 
upprätthålla mänsklig funktion måste varje person utföra vissa egenvårdsåtgärder. 
Dessa åtgärder syftar till att tillgodose åtta egenvårdsbehov varav ett fokuserar på 
elimination och exkrementer. Orem visar även på specifika egenvårdsbehov vid 
hälsoproblem såsom skador, funktionshinder eller vid behandling. Att leva med 
colostomi kan ses som ett sådant hälsoproblem. Vid hälsoproblem är det bland annat 
viktigt att kunna förändra sin självbild genom att godta den nya livssituationen eller 
acceptera sitt behov av omvårdnad (Orem, 2001). Egenvård vid hälsoproblem innebär 
enligt Orem (2001) också att stomibärande personen lär sig att leva med följderna av 
stomin och hitta en livsstil som främjar personlig utveckling. 
 
Stomibärande personer söker ofta vård på grund av komplikationer som uppstår efter 
stomioperationen. De söker sig även till vården för att få stöd till att kunna anpassa sig 
till det dagliga livet samt att få ökad kunskap och förståelse kring egenvård (Mols, 
Lemmens, Bosscha, Van de Broek & Thong, 2014). De första dagarna efter att 
vårdsökande person har genomgått stomioperation bör hen få ingående information 
om hur stomin ska skötas. Den stomibärande personen får då tillsammans med 
sjuksköterskan hjälp att byta, tömma och sätta dit en ny stomipåse och basplatta. Att 
tidigt få denna information ger stomibärande person möjlighet att få känna sig 
självständig och känna att hen klarar av att sköta sin stomi (Burch, 2011).  
Specialiserade stomisköterskor förväntas ha ökad förståelse för vad det innebär att leva 
med stomi och vilka komplikationer och svårigheter dessa personer kan stöta på i 
vardagen (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). Personer med permanent 
colostomi finns som inneliggande på vårdavdelningar, i hemsjukvård, på 
äldreboenden samt vårdcentraler. Därför är det av stor vikt att även 
allmänsjuksköterskan får en ökad förståelse för hur det är att leva med stomi.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser av att leva med 
permanent colostomi. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt utifrån artiklar med kvalitativ metodik har gjorts. I kvalitativ 
studiedesign beskrivs ett fenomen i sitt sammanhang och fördjupad förståelse söks 
(Frostling-Henningsson, 2017). En kvalitativ studiedesign syftar även till att besvara 
frågor som “hur, vad eller varför” (McCuscer & Gunaydin, 2015). Litteraturöversikt 
innebär en studie av tidigare publicerat vetenskapligt material, som sammanställs för 
att skapa bredare översikt. Syftet kan också vara att finna nya perspektiv på det som 
tidigare studerats. Systematiska litteraturöversikter omfattar all tillgänglig relevant 
litteratur i ämnet. Då denna litteraturöversikt endast bygger på ett urval artiklar ses 
den som icke systematisk (Kristensson, 2014). En litteraturöversikt kan vara integrativ 
eller allmän. Denna litteraturöversikt är allmän, vilket betyder att en beskrivande 
överblick över det avgränsade området skapas utifrån tidigare forskningsresultat 
(Friberg, 2017). Förhoppningen är att detta ska ge läsaren ökad förståelse för hur det 
är att leva med permanent colostomi.  

Urval och datainsamling 

Artiklar med kvalitativ design i databaserna Cinahl, PubMed och Medline har sökts. 
Sökningarna i PubMed genererade endast dubbletter. Därför redovisas dessa 
sökningar inte i sökmatrisen (se Bilaga 1). Endast originalartiklar har använts och 
avgränsningen på sökningen var år 2008-2017. Följande sökord har använts: 
colostomy*, ostomy*, stoma*, experience*, perception*, attitude* samt qualitative. 
Asterisktecknet innebär att orden trunkerats vid ordstammen. Sökorden användes i 
kombination med de booleska termerna AND och OR (se Bilaga 1). Avgränsningarna 
Peer reviewed och engelska som språk användes. De artiklar som ligger till grund för 
analysen har kvalitetsgranskats med ett verktyg för kvalitetsgranskning vid kvalitativ 
metod (se Bilaga 2). Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ design som handlar 
om colostomi, eller om tarmstomier generellt. Endast vuxnas erfarenheter har 
granskats. I artiklar som behandlade både colostomi och ileostomi användes endast de 
delar i resultatet där det framgick att personen hade en colostomi. Exklusionskriterier: 
Artiklar som är vinklade utifrån ett sjuksköterskeperspektiv har valts bort då de inte 
svarar mot syftet. Personer under 18 år har uteslutits. Artiklar gällande personer med 
tillfällig tarmstomi eller ileostomi valdes bort. En matris av samtliga analyserade 
artiklar i relation till metod, resultat, länder och antal deltagare och könsfördelning 
gjordes (se Bilaga 3). 

 Dataanalys 

Artiklarna analyserades med induktiv ansats.  Det innebär att utgångspunkten ligger i 
de analyserade artiklarnas resultat, det vill säga deltagarnas upplevelser och inte i en 
befintlig teori (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes igenom enskilt flertalet gånger för 
att sedan läsas igenom tillsammans för att skapa överblick över huvudfynden. Sedan 
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jämfördes artiklarna genom att använda Graneheim och Lundmans (2004) modell för 
kvalitativ innehållsanalys. Det gjordes ett analysschema, där samtliga huvudfynd 
listades upp i meningsbärande enheter (se Tabell 1). Huvudfynden kunde genom 
kodning delas in i subteman. Dessa subteman kunde kopplas till varandra genom att 
abstraheras till huvudteman (se Figur 1 under Resultat).  
 
 
Tabell 1. Utdrag ur analystabell. 

    

 

Forskningsetiska överväganden 
All forskning som bedrivs ska präglas av etiskt förhållningssätt. När människor 
studeras i forskning är det viktigt att tänka på att syftet för studien ska vara etiskt 
försvarbart och att deltagarna inte utsätts för några risker (Kristensson, 2014). I 
Helsingforsdeklarationen (1964) finns tydliga riktlinjer för hur forskning på 
människor ska bedrivas. Bland annat bör studiens nytta alltid överväga risken för 
skada samt att deltagandet i studien byggs på frivillighet (The World Medical 
Association, 1964). Endast artiklar med etiskt godkännande har därför använts i denna 
litteraturöversikt, vilket också innebär att samtliga deltagare har ingått i studierna av 
fri vilja. Samtliga artiklar som ingår i studiens urval har analyserats och redovisats i 
resultatet. För att säkerställa att resultatet inte förvrängs ska förekomsten av 
förförståelse i det aktuella ämnet utredas (Polit & Beck, 2016). I denna 
litteraturöversikt finns hos författarna erfarenhet av att ge omvårdnad till personer 
med stomi. Hur eventuell förförståelse kan ha påverkat resultatet diskuteras vidare i 
metoddiskussionen.  

  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subtema Huvudtema 

Deltagarna kopplade 
sin minskade sexlust 
och oattraktivitet till 
förekomsten av stomin 

Stomin påverkade 
sexlivet  

Intimitet  Inverkan på 
intimiteten  

Ny kropp 

De kände en oro över 
att påsen skulle läcka 
eller lukta. Samtliga 
deltagarna sa att deras 
stomipåse hade läckt 
vid något tillfälle 

En upplevd oro 
över läckage och 
lukt 

Oro Rädsla och 
oro 

Förlust av 
kontroll 

Det diskuterades av 
samtliga deltagare 
vikten av socialt stöd av 
familj och vänner för 
återhämtningen.  

Familj och vänner 
har betydelse för 
den stomibärande 
personen 

Familj 
och 
vänner  

Önskan om 
förståelse 
från 
omgivningen  

Nya behov 
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Resultat  

I resultatet framkom upplevelser av att leva med permanent colostomi. Ur dessa 
upplevelser utkristalliserades åtta subteman under tre huvudteman. Huvudtemana är; 
Ny kropp, Förlust av kontroll samt Nya behov (se Figur 1).  
 

 
Figur 1. Subteman och huvudteman 

Ny kropp 

Upplevelsen av att kroppen påverkats och förändrats framträdde genom analysen. 
Kroppen och självbilden förändrades, vilket ledde till inverkan på intima relationer.  

Fysisk förändring  

Efter stomioperationen upplevdes att kroppen förändrades. Kroppen upplevdes som 
någonting främmande och obekant. Magens utseende hade förändrats och även 
kroppsuppfattningen. Det framkom även att stomin upplevdes som ett handikapp 
(Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016) och 
något som begränsade livet, både fysiskt och psykiskt (Andersson et al., 2010; Cengiz 
& Bahar, 2017; Sun et al., 2013). Det kunde vara svårt att acceptera sin stomi och känsla 
av att vara annorlunda upplevdes. Samtidigt framkom att livet efter en stomioperation 
kunde upplevas relativt normalt (Andersson et al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017). 
Stomins placering på buken hade betydelse för hur de stomibärande personerna 
upplevde sin kropp. Missnöje upplevdes över att inte ha fått vara delaktig i 
beslutprocessen kring stomins placering både av estetiska och praktiska skäl 
(Andersson et al., 2010; Sun et al., 2013). I flera fall var personerna tvungna att 
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genomgå ytterligare operation för att flytta stomin. De stomibärande personerna 
upplevde begränsningar i fysisk aktivitet (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Cengiz & 
Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009; Sun et al., 2013; Thorpe et al., 2016). Det var 
aktiviteter såsom lyfta tunga saker, stretchning, ligga på mage, simma och ha sex. 
Vidare var kläder ett tema som återkom (Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 
2009; Sun et al., 2013; Thorpe et al., 2016; Vural et al., 2016). Stomin krävde 
anpassning av klädseln. Kläderna behövde vara mer löst sittande, större storlekar 
behövde användas och användandet av en del sorters kläder till exempel bikini eller 
figursydda plagg omöjliggjordes. Även midjebälte eller knytband blev svårt, istället 
användes hängslen (Sun et al., 2013; Thorpe et al., 2016). Det upplevdes svårigheter 
att bära moderiktig klädsel, på grund av att stomin då kunde anas genom kläderna. 
Extrakläder i bilen eller väskan inför resor och arbete nämndes, då risken för läckage 
var något som krävde anpassning (Ramirez et al., 2o14; Sun et al., 2013; Thorpe et al., 
2016). I samband med resor upplevdes säkerhetsbältet som problematiskt, då dess 
placering orsakade obehag och skav. Ytterligare aktiviteter som begränsades på grund 
av stomin var bussåkning, bio och shopping (Honkala & Berterö, 2009; Sun et al., 
2013). 

Påverkan på självbilden 

Upplevelser av att känna sig mindre attraktiv och värdig framträdde (Honkala & 
Berterö, 2009; Ramirez et al., 2o14; Thorpe et al., 2016). Svårigheter att acceptera sin 
nya kropp och anpassa sin vardag efter nya rutiner uttrycktes (Bonill-de-las-Nieves et 
al., 2014; Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; Honkala & Berterö, 
2009). Stomin påverkade den stomibärande personens självbild vilket ledde till låg 
självkänsla, energilöshet och känsla av att vara värdelös och ständigt smutsig (Honkala 
& Berterö, 2009; Ramirez et al., 2o14) Det upplevdes traumatiskt och förödmjukande 
att råka ut för läckage. Bilden av sig själv som ren, attraktiv och socialt accepterad 
kunde endast upprätthållas om stomin hölls dold. Stark avsky uttrycktes mot stomin 
(Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2o14). Stomins lukt och närvaro 
bekämpades med hygienspray. Känsla av frustration över stomin upplevdes och det 
uttrycktes längtan över att stomin skulle brinna upp efter döden (Ramirez et al., 2o14). 
Förändrade självbild visade sig även genom en upplevelse av att vilja kapitulera och 
genom att låta sig uppslukas av fysisk och psykisk energilöshet (Honkala & Berterö, 
2009). Slutligen fanns också personer som inte upplevde någon förändring i sin 
självbild. De kände sig fortfarande som fullvärdiga vuxna och medlemmar av samhället 
(Ramirez et al., 2o14; Thorpe et al., 2016). 

Inverkan på intimiteten  

Flera problem och svårigheter relaterat till intimitet och sex beskrevs (Andersson et 
al., 2010, Cengiz & Bahar, 2017, Ramirez et al., 2014, Vural et al., 2016). Bland männen 
fanns minskad förmåga till ejakulation och erektion på grund av stomins närvaro och 
synlighet (Cengiz & Bahar, 2017; Vural et al., 2016). En upplevelse av att vara oattraktiv 
beskrevs. Vidare fanns oro över att inte kunna tillfredsställa sin partner på grund av 
svårigheter med vissa sexpositioner. Detta relaterades till stomins placering. 
Intimiteten hindrades också av rädsla för läckage. Dessa upplevelser ledde till minskad 
libido samt rädsla av att bli avvisad av sin partner. (Andersson et al., 2010; Ramirez et 
al., 2o14; Cengiz & Bahar, 2017; Vural et al., 2016). Vikten av att kunna samtala med 
sin partner om problemen underströks. Detta upplevdes förbättra de intima 
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situationerna (Andersson et al., 2010; Vural et al., 2016). Det fanns personer som 
upplevde att sexlivet inte påverkats av stomin (Cengiz & Bahar, 2017). 
 
Ramirez et al., (2014) beskrev att det upplevdes problematiskt att vara singel med 
stomi. Att bli sedd naken kändes uteslutet och det fanns oro att bli avvisad på grund av 
stomin. Att berätta för en potentiell partner om stomin, liknades vid att berätta om en 
AIDS-diagnos. Det uttrycktes att det hade varit bättre med ett synligt handikapp, 
såsom avsaknaden av ett ben. På så sätt skulle en potentiell partner direkt kunna 
avgöra om personen trots sin begränsning var intressant. Lyckade intima relationer 
sågs däremot som stärkande för självkänslan och till hjälp i processen att hitta nya 
vägar till ett normalt liv (Ramirez et al., 2o14).  

Förlust av kontroll 

Upplevelsen av kontrollförlust visade sig genom rädsla och oro. Förlust av kontroll i 
tillvaron gav upphov till strategier för att ta kontroll över den nya livssituationen.  

Rädsla och oro 

Rädsla och oro var ett återkommande tema. Stomibärande personer gav uttryck för 
återkommande rädsla och oro, främst för läckage, ljud, gaser och lukter. Detta 
orsakade skamkänslor, förödmjukelse och rädsla att lämna hemmet (Andersson et al., 
2010; Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Danielsen et al., 2013; Ramirez et al., 2o14; 
Thorpe et al., 2016). Stomibärande personer berättade om upplevelser då folk stirrat 
på dem i offentliga sammanhang (Honkala & Berterö, 2009). Erfarenheter av läckage 
och lukt gjorde oroskänslorna befogade (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe et al., 
2016).  
 
Det fanns flera faktorer som orsakade rädsla och oro. Tankar på hur relationer kunde 
påverkas framkom (Cengiz & Bahar, 2017; Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 
2011; Ramirez et al., 2o14; Thorpe et al., 2016; Vural et al., 2016). Det beskrevs oro 
över att inte framstå som attraktiv samt funderingar kring hur relationen till partnern 
och övriga familjemedlemmar skulle påverkas av stomin (Cengiz & Bahar, 2017; 
Dabirian et al., 2011; Ramirez et al., 2o14; Vural et al., 2016). Stomibärande personer 
kände oro för vad andra människor skulle tycka om dem (Cengiz & Bahar, 2017), därför 
fanns rädsla över att stomin skulle bli avslöjad eller blottad inför andra. Rädsla eller 
osäkerhet inför att sköta sin stomi själv uttrycktes, samtidigt som det upplevdes 
förödmjukande att be andra om hjälp och på så sätt erkänna sin inkontinens (Thorpe 
et al., 2016; Vural et al., 2016). Även felaktig eller bristande information kunde orsaka 
känslor av rädsla, förtvivlan och tvivel (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014). I samband 
med muslimers religionsutövning upplevdes oro kring att inte vara ren vid bön i 
moskén (Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009). Trots upplevelser av oro 
och rädsla inför livet med stomi uttrycktes tro på framtiden och ingen anledning sågs 
till att dölja stomin (Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009; Thorpe et al., 
2016).  

Längtan efter kontroll 

Som tidigare nämnts kunde stomioperation ge upphov till både fysiska och psykiska 
förändringar. Stark längtan efter att återfå kontroll över sitt liv uttalades (Danielsen et 
al., 2013). De personer som såg sin stomi som en chans att överleva hade lättare att 
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acceptera sin situation (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009; Sun et al., 
2013; Thorpe et al., 2016). Stöd upplevdes i att kunna ge uttryck för sina känslor, 
bekymmer och tvivel (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Dabirian et al., 2011). Ett annat 
sätt att hantera sin situation var att lära sig tolka sina tarmrörelser och få kontroll över 
stomins flöde (Andersson et al., 2010; Ramirez et al., 2o14; Thorpe et al., 2016). 
Andersson et al., (2010) beskrev att stomibärande personer såg till att leta upp närmsta 
toalett för att snabbt kunna byta stomibandage om det skulle behövas. För att få 
kontroll över sin situation behövde de kunna hantera ett eventuellt läckage (Thorpe et 
al., 2016). Ett sätt att kunna hantera den nya vardagen var att gå upp tidigare på 
morgonen för att hinna byta stomibandage och rengöra stomin (Danielsen et al., 2013) 
eller att ständigt övervaka stomins flöde (Sun et al., 2013).  
 
Det visade sig att stomibärande personer kände sig begränsade i vardagen (Andersson 
et al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009). Dagliga sysslor tog mer 
kraft än tidigare och det uttrycktes brist på energi för att kunna ta hand om hemmet 
(Cengiz & Bahar, 2017; Honkala & Berterö, 2009). Det blev viktigt att hitta nya rutiner 
för att begränsa stomins påverkan på vardagslivet. Det uttrycktes behov av att finna 
nya sätt att leva ett normalt liv. Detta tog ofta lång tid, ibland flera år (Cengiz & Bahar, 
2017; Ramirez et al., 2o14; Thorpe et al., 2016). Livet med stomi krävde ständig 
anpassning och flexibilitet, även om det också fanns upplevelser av att det gick bra att 
komma hem efter operationen och hantera den nya situationen (Andersson et al., 
2010).  
 
Att återgå till jobbet medförde problem då arbetstider och arbetsuppgifter kunde bli 
svåra att utföra, och läckage och lukter begränsade personerna. Samtidigt upplevdes 
att det var skönt att komma tillbaka till jobbet och sitt sociala liv, när nya rutiner hittats 
(Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et al., 2o14). Ekonomiska utmaningar uttrycktes, 
då stomin kunde leda till begränsningar i arbetslivet. Sjukdomsrelaterade utgifter 
uppgavs som ytterligare faktor som krävde anpassningar i personlig 
ekonomi (Dabirian et al., 2011).  

Nya behov 

Livet med permanent colostomi medförde upplevelser av att nya behov uppstod. 
Behoven omfattade egenvård relaterat till stomin, socialt stöd och förståelse samt 
behov av undervisning och information.  

Förändrade egenvårdsbehov 

Det uttrycktes behov av stora toalettutrymmen för att kunna sköta sig egenvård på 
offentliga platser. Det framkom upplevelser av brister i hygienen på dessa offentliga 
toaletter vilket utgjorde hinder för egenvårdsförmågan (Bonill-de-las-Nieves et al., 
2014; Sun et al., 2013). Irrigation, det vill säga tömning genom sköljning av tarmen, 
användes som egenvårdsåtgärd och fick personerna att återfå känslan av kontroll över 
sin kropp (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Ramirez et al., 2014). Cengiz och Bahar 
(2017) beskrev egenvårdsförmågan som någonting tudelat. Å ena sidan upplevdes 
egenvården som relativt problemfri, å andra sidan upplevdes svårigheter i att hantera 
sin stomi utan hjälp från närstående. Det stora utbudet av stomiprodukter upplevdes 
som positivt (Thorpe et al., 2016; Sun et al., 2013; Bonill-de-las-Nieves et al., 
2014).  Utbudet av produkter kunde även medföra problem och svårigheter. Det 
beskrevs som utmanande att hitta rätt sorts material som passade stomin (Bonill-de-
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las-Nieves et al, 2014; Ramirez et al, 2014). Allergiska reaktioner som orsakade 
hudproblem förekom (Sun et al., 2013). Det framkom även förvirring kring hur 
materialen fungerade vilket ledde till ytterligare känsla av kontrollförlust och rädsla 
för läckage (Thorpe et al., 2016; Sun et al., 2013). Ramirez et al (2014) beskrev att det 
material som initialt tilldelades eller rekommenderades av sjuksköterskan, sällan var 
det material som senare kom att användas av de stomibärande personerna. De fick 
istället på egen hand testa sig fram tills de hittade produkter och material som de 
fungerade. Det beskrevs att stomibärande personer bar med sig extra material så som 
nya stomibandage eller basplattor för att kunna hantera eventuella läckage eller 
problem med lukt (Andersson et al., 2010; Sun et al., 2013). Dessutom krävdes även 
noggrann planering och beräkning av hur mycket material som kunde gå åt vid 
exempelvis resor (Honkala & Berterö, 2009). Det blev viktigt att ha kontroll över sin 
diet och tidpunkter för matintag. Olika mat upplevdes påverka stomins flöde positivt 
eller negativt (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Honkala & Berterö, 2009; Ramirez et 
al., 2o14; Sun et al., 2013; Thorpe et al., 2016). För att slippa högt flöde i stomin 
undveks i stor utsträckning matintag dagtid. Kontroll över vätskeintag var en annan 
åtgärd för att kontrollera flödet (Honkala & Berterö, 2009).  

Önskan om förståelse från omgivningen  

Stomibärande personer belyste vikten av att ha stöd från sin familj och sina vänner 
(Andersson et al., 2010; Cengiz & Bahar, 2017; Sun et al., 2013). I hemmet eller hos 
vänner släppte rädslan för läckage, ljud och lukter och känslan av att kunna slappna av 
och vara sig själv infann sig (Andersson et al., 2010). Svårigheter med att berätta om 
sin stomi för familj och vänner, samt en känsla av skam upplevdes (Cengiz & Bahar, 
2017; Dabirian et al., 2011; Danielsen et al., 2013; Ramirez et al., 2o14; Sun et al., 2013). 
Stomin sågs som ett tabu och något som var svårt att prata om. Samtalsämnet undveks 
därför i sociala sammanhang (Danielsen et al., 2010).  
 
Trots de fördelar som socialt stöd medförde upplevdes det inte som självklart att kunna 
delta i sociala sammanhang. För att kunna delta krävdes förmåga att planera 
(Andersson et al., 2010; Bonill-de-las-Nieves et al., 2014). När rädsla för gaser och 
läckage upplevdes valde de stomibärande personerna att stanna hemma från sociala 
aktiviteter (Cengiz & Bahar, 2017; Dabirian et al., 2011; Honkala & Berterö, 2009; 
Ramirez et al., 2o14).  

Behov av undervisning och information 

Att få relevant och adekvat information ansågs viktigt (Andersson et al., 2010). Felaktig 
information skapade känsla av tvivel, förvirring och förtvivlan (Bonill-de-las-Nieves et 
al., 2014). Stomibärande personer fick inte tillräckligt stöd och hjälp från sjukvården 
(Dabirian et al., 2011; Danielsen et al., 2013; Thorpe et al., 2016; Vural et al., 2016). 
Istället söktes information på internet (Bonill-de-las-Nieves et al., 2014). De 
stomibärande personerna fick även orealistiska beskrivningar från vårdpersonal av 
hur livet med stomi skulle bli, vilket ledde till missnöje och besvikelse (Cengiz & Bahar, 
2017; Danielsen et al., 2013; Ramirez et al., 2o14). Det fanns även förväntningar och 
behov att få mer information från vården angående sex och intimitet (Vural et al., 
2016). Att få stöd från andra i samma situation var någonting som ansågs 
betydelsefullt. Därför var stödgrupper en positiv upplevelse. (Bonill-de-las-Nieves et 
al., 2014; Dabirian et al., 2011).  
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Tidpunkten för när de stomibärande personerna fick undervisning och information om 
sin stomi ansågs vara avgörande (Danielsen et al., 2013). Gavs viktig information vid 
fel tillfälle under sjukhusvistelsen upplevdes det lätt att kunskapen glömts bort vid 
hemkomsten. Fel tillfälle för information sades vara då personen inte var mottaglig på 
grund av läkemedelspåverkan eller känslomässig instabilitet (Cengiz & Bahar, 2017).  

Diskussion 

Att leva med permanent colostomi medförde upplevelser av att ha fått en ny kropp, 
förlust av kontroll och nya behov. Både positiva och negativa upplevelser beskrevs. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vårdsökande persons upplevelse av 
att leva med permanent colostomi. Frågor som hur, vad och varför har besvarats, 
därför var kvalitativ metod rätt val för denna litteraturöversikt. Att finna vetenskapliga 
orginalartiklar som svarade på syftet krävde upprepade databassökningar med olika 
kombinationer av sökorden samt enstaka sekundärsökningar. Sökorden som användes 
vid datainsamlingen ansågs vara relevanta till studiens syfte. Genom att använda flera 
databaser för litteratursökning ökade det totala antalet träffar och möjligheten att hitta 
lämpliga artiklar som stämde överens med studiens syfte. PubMed genererade dock 
inga unika artiklar, utan endast dubbletter.  
 
De tio artiklarna som slutligen användes hade deltagare från Europa, Iran samt USA 
(se Tabell 1). Eftersom stora delar av världen inte är representerade kan alltså inte 
resultatet i denna litteraturöversikt ses som överförbart till andra kontexter (Lincon & 
Guba, 1985). Två tredjedelar av deltagarna utgjordes av kvinnor, vilket kan ses som en 
svaghet. Naturligtvis hade det varit önskvärt om fördelningen mellan män och kvinnor 
varit jämnare. Då hade resultatet kunnat ses som jämställt, det vill säga att kvinnors 
och mäns upplevelser skildras i lika stor utsträckning, vilket hade varit en styrka för 
denna litteraturöversikt.  
  
Inför studiens datainsamling bestämdes inklusionskriterier utifrån valt syfte. Artiklar 
där det i titeln inte framgick vilken typ av tarmstomi deltagarna hade, inkluderades. 
Det gjordes på grund av svårigheter att finna artiklar där endast colostomibärande 
personer deltog. Däremot exkluderades i dessa artiklar de delar av resultatet som inte 
behandlade colostomi. Artiklar som behandlade personer med tillfälliga tarmstomier 
eller ileostomier exkluderades. Detta gjordes för öka resultatets trovärdighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017), då det inte går att utesluta att upplevelsen av livet med 
stomi kan skilja sig åt beroende på varaktighet och typ av tarmstomi. I datainsamlingen 
lades vikt vid att hitta så ny forskning som möjligt. Anledningen till det var ambitionen 
att förmedla en ny bild av hur det är att leva med tarmstomi, då stomivården ständigt 
utvecklas (Thorpe et al., 2014). De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades och 
uppnådde åtta av åtta poäng på kvalitetsgranskningsprotokollet framtaget vid 
avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (se Bilaga 2). Endast en 
artikel fick sju av åtta poäng i granskningen. Artikeln godkändes trots det, därför att 
metoden beskrevs grundligt, vilket gav läsaren känsla av trovärdighet även om inga 
kvalitetssäkringsbegrepp diskuterades i artikeln. Att artiklarna som analyserats klarat 
kvalitetsgranskningen utan anmärkningar ses som en styrka för denna 
litteraturöversikt. 
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Det är viktigt att ta reda på förförståelsen inför en studie likt denna, för att resultatet 
inte ska förvrängs (Polit & Beck, 2016). Förförståelsen inför denna studie bestod av 
erfarenheter i form av möten med vårdsökande personer med tarmstomi. I huvudsak 
bestod förförståelsen av positiva erfarenheter av att leva med colostomi. Denna 
litteraturöversikt visar dock på flertalet negativa konsekvenser som hindrar 
stomibärande personer från att leva det liv de egentligen önskade. Eftersom samtliga 
upplevelser i alla analyserade artiklar återges i resultatet av denna litteraturöversikt 
ges en så objektiv bild av upplevelserna som möjligt. Variationen av upplevelserna 
speglas även i huvudteman och subteman.  
 
För att analysera artiklarna användes Graneheim och Lundmans (2004) mall för 
kvalitativ innehållsanalys, då den ansågs lämplig utifrån syftet. Detta resulterade i åtta 
subteman med tillhörande tre huvudteman. Samtliga upplevelser i de analyserade 
artiklarna ställdes upp i analystabellen under meningsbärande enheter. På så sätt 
säkerställdes att inga upplevelser exkluderades. Graneheim och Lundmans (2004) 
analysmodell innefattar även en indelning i domäner. Domäner kan användas om 
analysmaterialet behöver delas upp i olika områden som skiljer resultatets olika delar 
åt, såsom till exempel skillnader i upplevelser av ileostomi och colostomi. Detta steg 
ansågs inte tillämpbart i denna litteraturöversikt då resultatet är förhållandevis litet 
och endast skildrar colostomibärande personers upplevelser.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att stomin påverkade kroppen och känslorna samt att nya behov 
framträdde. Som röd tråd går behovet av självständig egenvård för att återfå kontroll 
över den nya situationen. Önskan att få ha en normal vardag var framträdande. 
Egenvård och behov av information samt strategier för att hantera den livsförändring 
som stomin innebär kommer att diskuteras nedan.   

 

Danielsen, Burcharth och Rosenberg (2013) presenterar en litteraturstudie som slår 
fast att patientundervisning för personer med stomi ökar hälsorelaterat välbefinnande 
hos dessa personer. Att få ökad kunskap kring egenvård och stomiskötsel, gärna av 
personer med egen erfarenhet, visade sig vara effektivt för ett högre hälsorelaterat 
välbefinnande hos personer med stomi. Vikten av egenvård kopplat till Orems 
egenvårdsteori (Orem, 2oo1) bekräftas i resultatet. Orem understryker 
sjuksköterskans roll i att bygga upp fungerande egenvård. I International Council of 
Nursing´s etiska kod för sjuksköterskor står det skrivet att sjuksköterskan har ansvar 
att ge de vårdsökande personerna lämplig, tillräcklig och anpassad information 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vid brister i informationen upplevde de 
vårdsökande personerna besvikelse och känsla av övergivenhet. Som resultatet i denna 
litteraturöversikt visade, upplevde personer med colostomi förväntningar på stöd och 
information från vårdprofessionen, dock tycktes inte verkligheten leva upp till dessa 
förväntningar alla gånger. Thorpe, et al. (2014) beskrev att det var av stor vikt att 
vårdpersonalen skapade en trygg och tillitsfull relation till stomibärande person. Hjälp 
och stöd kunde då ges på ett effektivt sätt som gynnade personen. I artikeln 
diskuterades även orsaken till den klyfta som sågs mellan vad stomibärande personer 
behövde för information och vad de erhöll från vårdpersonalen. Informationen som 
stomibärande person fick skiljde sig beroende på vilken vårdavdelning personen 
befann sig på. Specialiserad stomisköterska hade ökad kunskap om vad det innebar att 
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leva med stomi och kunde därför lättare möta personens behov (Thorpe et al., 2014). 
Eftersom det inte går att klargöra vilken vårdavdelning deltagarna i samtliga 
resultatartiklar i denna litteraturöversikt har vårdats på kan det vara en anledning till 
upplevelsen av brist på information.  

 

Denna litteraturöversikt visade olika sätt att ta kontroll över sin nya livssituation. 
Tillvägagångssätten varierade mellan individerna. Martín Muñoz, Panduro Jiménez, 
Crespillo Díaz, Rojas Suárez och González Navarro (2010) beskrev olika typer av 
copingstrategier som personer med stomi ofta använde för att kunna hantera sin 
situation. Ett av Martín Muños et al.´s (2010) huvudfynd var att stomibärande 
personer försökte minska negativa känslor kring stomin genom att vara 
lösningsfokuserade. Denna strategi ökade de stomibärande personernas upplevelse av 
autonomi (Martín Muñoz et al., 2010). Stöd från närstående har visat sig vara en annan 
faktor av betydelse för hälsorelaterat välbefinnande och copingprocessen hos personer 
med permanent colostomi. I denna litteraturöversikt ansågs det positivt att få delta i 
stödgrupper och samtala med andra som var eller hade varit i liknande situation. 
Närstående och vänner sågs också som ett viktigt stöd, och en plats hos vilka 
stomibärande person kunde slappna av. Leyk et al. (2014) fann att personer som 
upplevde socialt stöd från närstående skattade hälsorelaterat välbefinnande högre än 
personer som inte upplevde samma grad av socialt stöd, vilket stärker resultatet i 
denna litteraturöversikt. Däremot skildras i denna litteraturöversikt även upplevelser 
av begränsningar i sociala sammanhang. Stomibärande personer uttryckte tveksamhet 
till att tala om stomirelaterade ämnen med närstående. Skam och känsla av att vara 
annorlunda angavs som orsaker till detta. Resultatet i denna litteraturöversikt kan 
därför sägas visa på negativa aspekter av sociala relationer. Samtliga deltagare i Leyk 
et al.´s studie (2014) hade haft sin stomi i minst ett år då studien genomfördes vilket 
inte kan garanteras för deltagarna i denna litteraturöversikt. Tidens gång kan därför 
förmodas ha betydelse för i vilken mån stomibärande personer finner stöd hos 
närstående och vänner. Även faktorer som tidigare familjerelationer kan tros ha 
betydelse för vilket stöd den stomibärande personen får efter sin operation. Som 
nämnts beskrev även Orem (2001) samt Danielsen et al., (2013) att personer som 
genomgår livsförändring är i behov av andra människor som förstår och kan sätta sig 
in i situationen.  Meleis et al. (2000) beskriver också vikten av socialt stöd men 
utmärker sig dock genom sitt påstående att stödet inte nödvändigtvis behöver utgöras 
av personer som har egen upplevelse av sjukdomen eller behandling. Istället läggs vikt 
vid att personen har förståelse och engagemang för de känslomässiga, sociala, 
psykologiska och fysiska förändringar som den personen går igenom. 

 

Upplevelserna i denna litteraturöversikts resultat var av övervägande negativ karaktär. 
Det handlade om begränsningar, brister och svårigheter. Detta stämmer överens med 
Vonk-Klaassen et al.´s (2016) studie av hälsorelaterat välbefinnande vid colostomi, där 
det konstaterades att välbefinnande påverkades negativt av en colostomi. De faktorer 
som då mättes och bedömdes ge försämrat välbefinnande var följande: trötthet, sexuell 
ohälsa, depressiva känslor, oro kopplat till ljud och lukt från stomin, förstoppning, 
missnöje med utseendet, försämrade möjligheter att klä sig som önskat samt 
svårigheter att resa. Samtliga av dessa faktorer är ämnen som beskrevs i resultatet för 
denna litteraturöversikt. Maydick (2014) konstaterade att personer som var delaktiga 
i att besluta och markera var stomin skulle vara placerad upplevde ökat hälsorelaterat 
välbefinnande. Delaktighet i planering och vård påverkade hur en person kan sköta sin 
egenvård och upplevelsen av bekvämlighet gällande stomins placering i relation till 
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bland annat klädesplagg och kroppsform. Maydicks konstaterande stärker denna 
litteraturöversikts resultat som visade att bristen på delaktighet i beslutsprocessen 
kring stomins placering upplevdes negativt av de stomibärande personerna. Thorpe et 
al. (2014) menade att stomibärande personens upplevelse av hälsorelaterat 
välbefinnande påverkades av hur dess relation till vårdpersonalen upplevdes. 
Trygghet, kontroll, kunskap och tillit är egenskaper som vårdpersonal kan förse den 
stomibärande personen med om relationen är god (Thorpe et al., 2014). Resultatet i 
denna litteraturöversikt visade att colostomi kunde innebära ekonomiska utmaningar 
för de deltagare som själva behövde bekosta material, sjukvård och resor. Denna 
upplevelse skiljde sig åt beroende på vilket land deltagarna bodde i. Detta kan tros bero 
på att sjukvårdssystemen i del olika länderna skiljer sig åt.  

 

Ett av huvudfynden i denna litteraturöversikt var stomins påverkan på intimiteten och 
sexlivet. Svårigheter i form av minskad sexlust, minskad förmåga till ejakulation samt 
en känsla av att inte vara attraktiv etcetera upplevdes. Xiaomei et al. (2017) beskrev de 
stomiopererade personernas välbefinnande utifrån sexuell hälsa. Det visade att 
stomibärande personer skattade sexuell hälsa lägre. Faktorer såsom ålder, kön, 
familjerelationer och förmåga till egenvård hade betydelse för upplevt välbefinnande 
(Xiaomei et al., 2017). Samma sak framkom även i denna litteraturöversikt, där det 
konstaterades att kvinnor och män hade olika sexuella problem och att det upplevdes 
svårare för personer som inte var i ett förhållande till skillnad från de med partner.  

Slutsats 

Att som vuxen människa drabbas av sjukdom som resulterar i permanent colostomi 
påverkar livet och vardagen. Tillvaron begränsas såväl fysiskt, psykiskt som socialt. 
Kroppen förändras, vilket medför ökade krav på anpassningsförmåga. Upplevelsen av 
kontrollförlust ledde till känslor av rädsla och oro, vilket ökade behovet av stöd från 
närstående och information från vårdpersonal. Att bemästra egenvården vid stomi har 
visat sig vara essentiellt för att återfå kontroll över sin kropp och sitt liv. För att 
reducera rädsla och oro för läckage och lukt kan stomi-materialets kvalitet och 
funktion tros ha betydelse. Intima relationer kan påverkas negativt av stomin och att 
samtala om dessa problem upplevdes svårt då stomin ansågs vara tabubelagd. Som 
vårdpersonal är det därför av stor vikt att våga möta de svårigheter som stomibärande 
personer upplever. Det krävs kompetens hos allmänsjuksköterskan att erbjuda 
adekvat hjälp och stöd. Därför behövs vidare forskning som belyser vikten av 
kompetens hos allmänsjuksköterskan relaterat till omvårdnad vid colostomi. En 
jämförelse mellan kvaliteten på omvårdnaden utförd av specialiserad stomisköterska 
samt allmänsjuksköterska skulle kunna vara av värde. Då kan eventuella 
kunskapsluckor identifieras. På så sätt kan kunskapsluckor fyllas och den 
stomibärande personen kan erhålla god omvårdnad oavsett vart i vårdkedjan hen 
befinner sig.  

Kliniska implikationer 

Enligt Orems egenvårdsteori (2001) är det viktigaste i omvårdnaden att göra de 
vårdsökande personerna delaktiga i sin vård. Sjuksköterskan bör därför hjälpa den 
vårdsökande personen att förmedla kunskap och bistå med verktyg för att upprätthålla 
egenvårdsförmågan.  Sjuksköterskan möter stomibärande personer i verksamhet, både 
i öppen- och slutenvården. För att kunna ge de stomibärande personerna bästa möjliga 
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omvårdnad är det viktigt att kunna se till hela människan och dess komplexitet. Det 
behövs förståelse för att individer hanterar denna livsförändring på olika sätt. På så 
sätt finns möjlighet att individanpassa omvårdnaden och förmedla adekvat 
information och därmed underlätta personens transition (Meleis et al., 2000) och 
förmåga till egenvård.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 
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Författare, årtal, 
tidskrift  

Titel Syfte Metod, urval Resultat  Kvalitets- 
granskning 

Andersson, G., 
Engström, Å & 
Söderberg, S. 
(2010). 
International 
Journal of Nursing 
Practice 
 
Land: Sverige 

A chance to live: 
Women´s 
experiences of 
living with a 
colostomy after 
rectal cancer 
surgery. 

Beskriva kvinnors 
erfarenheter av att 
leva med colostomi 
efter rektalcancer 
kirurgi 

Kvalitativ studie 
med narrativ 
karaktär 
 
 
5 personer, 
samtliga kvinnor  
Ålder: 60-65år 

Resultatet visar att 
kvinnorna kände sig 
begränsade av stomin och 
att sexlivet förändrades. Det 
såg även stomin som en 
chans att överleva sin 
cancerdiagnos 

8/8 

Bonill-de-las-
nieves, C., Celdrán-
Mañas, M., Hueso-
Montoro, C., 
Morales-Asencio, 
J., Rivas-Marín. C. 
& Fernández-
Gallego, M. (2014). 
Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 
 
Land: Spanien 

Living with 
digestive stomas: 
strategies to cope 
with the new 
bodily reality 

Beskriva de 
copingstrategier som 
personer med stomi 
utvecklat för att 
hantera sin 
livssituation 

Kvalitativ studie 
med beskrivande 
fenomenologi. 
Semistrukturerade 
intervjuer  
 
21 personer, 9 
kvinnor och 12 
män. Ålder: 23-75 
år 

Belyser de strategier som 
personerna ansåg viktiga för 
att hantera sin situation. Det 
var bland annat att kunna 
hantera sin egenvård  

8/8 



 

Cengiz, B. & Bahar, 
Z. (2017). 
Journal of Wound, 
Ostomy and 
Continence Nursing  
 
Land: Turkiet 

Precived barriers 
and home care 
needs when 
adapting to a fecal 
ostomy  

Fastslå uppfattade 
anpassningshinder 
för livet med stomi.  

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
design 
 
12 personer, 3 
kvinnor och 9 
män. 
Medelålder: 54 år  

Resultatet visar på 
begränsningen i det dagliga 
livet som personerna med 
stomi upplever. Det visar 
även på faktorer som 
påverkar anpassningen till 
stomin. De tar upp 
emotionella effekter och 
behovet av stöd från 
sjukvården. 

8/8 

Dabirian, A., 
Yaghmaei, F., 
Rassouli, M. & 
Zagheri Tafreshi, 
M. (2011). Patient 
Preference and 
Adherence  
 
Land: Iran 

Quality of life in 
ostomy patients: a 
qualitative study  

Utforska 
hälsorelaterat 
välbefinnande och 
dess dimensioner 
hos personer med 
stomi. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer  
 
14 personer, 6 
kvinnor och 8 män 
Ålder: 14-57 

Resultatet visar på 9 stycken 
teman. Fysiska problem, 
psykologiska problem, 
social- och familjerelationer, 
ekonomiska utmaningar, 
dietproblem, fysisk aktivitet, 
att resa, religiösa aspekter 
och sexuell funktion. 

8/8 

Danielsen, A. K., 
Soerensen, E. E., 
Burcharth, K. & 
Rosenberg, J. 
(2013). Journal of 
Wound, Ostomy 
and Continence 
Nursing  
 
Land: Danmark  

Learning to live 
with a permanent 
intestinal ostomy  

Utforska den 
inverkan som stomin 
har på vardagslivet 
och öka insikten i 
vikten av 
patientundervisning.  

Kvalitativ studie 
med hermeneutisk 
och 
fenomenologisk 
design  
 
15 personer, 7 
kvinnor och 8 
män.  
Ålder: 22-83  

Att ha stomi ger en känsla av 
stigmatisering. De har ett 
behov av kontroll och 
upplever svårigheter att 
känna igen sig i det nya livet.  

8/8 



 

Honkala, S. & 
Berterö, C. (2009). 
Vård i Norden  
 
Land: Sverige 

Living with an 
ostomy: Women´s 
long term 
experiences 

Öka kunskap och 
förståelse för vad det 
innebär att leva med 
stomi som kvinna.  

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
design 
 
17 personer, 
samtliga kvinnor. 
Ålder: 33-80 år  

Resultatet visar på tre olika 
teman. Kroppsliga 
begränsningar, jag som 
kvinna och anpassning till 
vardagslivet. 

7/8 

Ramirez, M., 
Altschuler, A., 
McMullen, C., 
Grant, M., 
Hornbrook, M. & 
Krouse, R.(2014). 
Medical 
Anthropology 
Quarterly 
 
Land: USA 

“I didn´t feel like I 
was a person 
anymore” 
Realigning full 
adult personhood 
after ostomy 
surgery 
 

Ta reda på hur 
kvinnliga överlevare 
av colorektalcancer i 
USA utrycker sin 
upplevelse av att leva 
med stomi. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerad 
djupintervjuer  
 
30 personer, 
samtliga kvinnor 
som överlevt minst 
5 år sedan sin 
diagnos 

Resultatet visar att stomin 
försvagar känslan av att vara 
vuxen. Stomin påverkar 
även självbilden. 

8/8 

Sun, V. et al. 
(2013).  
Journal of Wound, 
Ostomy and 
Continence Nursing 
 
Land: USA 
 
 
 
 

Surviving 
colorectal cancer: 
Long-term, 
persistent ostomy-
specific concerns 
and adaptions  

Beskriva den 
beständiga oro och 
anpassningar som är 
knutna till 
stomibärandet.  

Kvalitativ studie 
med intervjuer 
med öppna frågor 
 
33 personer, 16 
kvinnor och 17 
män. 
Medelålder: 63-71 
år 

Resultatet visar vanligt 
förekommande problem 
kopplade till stomibärandet. 
Så som klädval, diet, 
stomiutrusting och 
egenvård. 

8/8 

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

Adjusting to 
bodily change 

Förstå upplevelsen 
av att leva med en ny 

Kvalitativ studie 
med longitudinell 

Resultatet visar att 
personerna hade tagit sin 

8/8 



 

 
 

  

(2016). Disability 
and Rehabilitation 
 
Land: 
Storbritannien 

following stoma 
formation: a 
phenomenological 
study 

stomi med fokus på 
kroppslig förändring. 

fenomenologisk 
design 
 
12 personer, 6 
kvinnor och 6 
män. 
Ålder: 30-70 år 

kropp för givet före de fick 
stomi. Med tiden minskade 
känslan av en förändrad 
kropp och de accepterade 
och anpassade sig till 
situationen. 

Vural, F. et al. 
(2016). Journal of 
Wound, Ostomy 
and Continence 
Nursing 
 
Land: Turkiet  

The impact of an 
ostomy on the 
sexual lives of 
persons with 
stomas  

Beskriva den levda 
erfarenheten av 
sexuell funktion och 
upplevelse som den 
stomiopererade 
upplever. 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
design 
 
14 personer, 7 
kvinnor och 7 
män. 
Ålder: 28-56 år 

Resultatet visar att 
personerna upplevde 
förändring i sexlivet, 
förändrad 
kroppsuppfattning, rädsla 
och oro vid sexuell aktivitet 
och psykisk påverkan av de 
sexuella problemen. 

8/8 



 

Bilaga 4: Översikt av de analyserade artiklarnas förekomst i respektive subtema 
 Fysisk 

förändring 
Påverkan 
på 
självbilden 

Inverkan på 
intimiteten 

Rädsla 
och oro 

Längtan efter 
kontroll 

Förändrade 
egenvårds- 
behov 

Önskan om 
förståelse 
från 
omgivningen 

Behov av 
undervisning 
och 
information 

Andersson et 
al.(2010) 

x  x x x x x x 

Bonill-de-las-
Nieves et al. (2014) 

x x  x x x x x 

Cengiz & Bahar 
(2017) 

x  x x x x x x 

Dabirian et al. 
(2011) 

   x x  x x 

Danielsen et al. 
(2013) 

 x  x x  x x 

Honkala & Berterö 
(2009) 

x x  x x x x  

Ramirez et al. 
(2014) 

 x x x x x x x 

Sun et al. (2013) x    x x x  
Thorpe et al. 
(2016) 

x x  x x x  x 

Vural et al. (2016) x  x x    x 
 


	Inledning
	Bakgrund
	Tarmstomi
	Omvårdnad vid tarmstomi
	Sjuksköterskans roll

	Stöd till den stomibärande personen
	Egenvård

	Syfte
	Metod
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys

	Resultat
	Ny kropp
	Fysisk förändring
	Påverkan på självbilden
	Inverkan på intimiteten

	Förlust av kontroll
	Rädsla och oro
	Längtan efter kontroll

	Nya behov
	Förändrade egenvårdsbehov
	Önskan om förståelse från omgivningen
	Behov av undervisning och information


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Kliniska implikationer

	Referenser

