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Sammanfattning    

Att få en stomi kan innebära förändringar i kroppsuppfattningen och kan påverka 

människans livsstil och livskvalitét på olika sätt. Orsaken till att en person får stomi är 

bl.a. inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom, ulcerös kolit och 

kolorektal cancer.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med stomi. En 

litteraturstudie där 9 kvalitativa och 4 kvantitativa vetenskapliga artiklar har analyserats.  

 

Resultatet är baserad på fyra olika kategorier såsom: upplevelsen av en förändrad 

kroppsbild, sexualitet och intimitet, faktorer som påverkar sociala-och arbetslivet samt 

avsaknad av kontroll. I resultatet framkom det att många upplever livet med stomi som 

skrämmande och det för med sig osäkerhet i vardagslivet. Rädslan för läckage, lukt och 

gas var starkt kopplad till stomin och det ledde till begränsningar i det sociala livet och 

känslan av att vara annorlunda var inte heller ovanligt. Även den sexuella aktiviteten 

blev förändrad genom minskad sexlust och upplevelsen av oattraktivitet var vanligt. Det 

är viktigt att som sjuksköterska minska lidande hos patienten genom respekt och god 

omvårdnad samt information före- och efter stomioperationen.    

 

 

 

 

Nyckelord:  Stoma, psychosocial factors, body image & sexuality.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Orsaker till stomi ____________________________________________________________ 1 
Crohns sjukdom _________________________________________________________________ 1 
Ulcerös Kolit ___________________________________________________________________ 2 
Kolorectal Cancer _______________________________________________________________ 2 

Olika sorters stomi ___________________________________________________________ 2 
Ileostomi ______________________________________________________________________ 2 
Kolostomi/sigmoideostomi ________________________________________________________ 2 

Livsvärld/livskvalité __________________________________________________________ 3 
Subjektiv kropp _________________________________________________________________ 3 
Lidande _______________________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 3 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 

Datainsamling ________________________________________________________ 4 

Dataanalys ___________________________________________________________ 4 

RESULTAT __________________________________________________________ 5 
Upplevelsen av en förändrad kroppsbild ______________________________________________ 5 
Sexualitet och intimitet ___________________________________________________________ 6 
Faktorer som påverkar sociala- och arbetslivet _________________________________________ 7 
Avsaknad av kontroll _____________________________________________________________ 7 

DISKUSSION ________________________________________________________ 8 

Metoddiskussion _____________________________________________________________ 8 

Resultatdiskussion ___________________________________________________________ 9 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 11 

Kliniska implikationer _________________________________________________ 11 

REFERENSER ______________________________________________________ 11 

BILAGA 1 
 

  

 



 1 

 

INLEDNING 

Att få en stomi innebär stora förändringar av människans kroppsupplevelser och hela 

livstillvaron. I Sverige beräknas det finnas ca 25 000 personer som lever med en 

tillfällig eller permanent stomi, enligt ILCO Riskförbundet för stomi- och 

reservoaropererade (2014). Studien handlar om att beskriva upplevelsen av att leva med 

en stomi. Intresset för ämnet väcktes då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

kommit i kontakt med personer med stomi och tyckte att det är ett viktigt område att 

belysa. Vi anser att det är viktigt att som sjuksköterska få kunskap om hur dessa 

patienter upplever förändringarna som sker och för att kunna bemöta dem på ett 

lämpligt sätt. Det finns flera olika sorters stomier men fokus i studien berör endast 

personer som har en tjocktarms- eller tunntarms stomi. I studiens bakgrund presenteras 

även de vanligaste orsakerna till en stomi.  

 

BAKGRUND 

Begreppet stomi kommer från det grekiska ordet stoma, vilket betyder ”mun” eller 

”öppning”. I samband med operation kan en stomi läggas fram, d.v.s. en konstgjord 

öppning på buken där tarmen friläggs tillfälligt eller permanent. Orsaken till detta är att 

en del av tarmen eller urinblåsan har blivit oanvändbar p.g.a. någon sjukdom i tarmen 

eller urinblåsan. En stomi är okänslig för beröring, smärta och tryck eftersom stomin 

saknar nerver. Stomin är även inkontinent relaterad till att den har okontrollerad 

tarmtömning. Avföringskonsistensen är beroende av var stomin är placerad på buken, är 

den placerad högre upp på tarmen blir avföringen lösare och är den placerad längre ner 

är avföringen fastare (Persson 2008b, s. 59).  

 

Orsaker till stomi 

En av de vanligaste orsakerna till att en stomi anläggs kan vara p.g.a. olika 

inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Crohns sjukdom, Ulcerös kolit och kolorektal 

cancer.  

 

Crohns sjukdom  

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan debutera i alla 

åldrar, men drabbar för det mesta unga människor. Sjukdomen kan angripa hela 

matspjälkningskanalen, från mun till anus. Crohns sjukdom är oftast belägen i 

tjocktarmen eller i tunntarmen och de vanligaste symtomen som uppkommer är 

buksmärtor, viktminskning och diarréer. Buksmärtorna beror på att det sker 

förträngningar i tarmlumen och smärtorna har en intervallkaraktär (Järhult & Offenbartl 

2013, s.326). Det finns ingen behandling som kan bota sjukdomen, men mediciner utgör 

basen i behandlingen. Om sjukdomen inte kan kontrolleras med mediciner kan kirurgi 

bli nödvändigt, operation av tarmen som kan leda till en stomi (Järhult & Offenbartl 

2013, ss. 327-328). 
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Ulcerös Kolit  

Majoriteten av de människor som drabbas av Ulcerös kolit är unga. Sjukdomen kan i 

första hand angripa ändtarmen och sedan kan inflammationen drabba hela eller delar av 

tjocktarmen. Ulcerös kolit karaktäriseras framförallt av blodiga och slemmiga diarréer 

som kan leda till förluster av elektrolyter, vätska, protein och blod. Det ger i sin tur 

trötthet, viktnedgång och anemi hos patienten. I samband med avföring är det vanligt 

med kramper i tarm och analsfinkter. Inflammationen kommer i skov och kan utlösas av 

stress och mellan detta kan patienten leva frisk under månader till år (Järhult & 

Offenbartl 2013, s. 329). Behandlingen av Ulcerös kolit grundas framförallt medicinskt 

och när sjukdomen förvärras kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling där hela den 

drabbade tarmen opereras bort(Järnhult & Offenbartl 2013, ss. 331- 332).  

 

Kolorectal Cancer  

En av de vanligaste cancerformerna i bukhålan är cancer i tjocktarmen och ändtarmen, 

så kallad Kolorectal cancer. Sjukdomen uppträder i första hand hos personer över 50-60 

års ålder och den drabbar lika många män som kvinnor. Kolorectal cancer kan delas in i 

tre grupper såsom cancer i höger kolon, cancer i vänster kolon och cancer i ändtarmen. 

Symtomen visar sig genom trötthet, viktnedgång, matlust, smärta från buken samt 

allmän sjukdomskänsla relaterad till var cancern är placerad (Järnhult & Offenbartl 

2013, s. 340). Sjukdomen behandlas genom att tumören tas bort vid operation och oftast 

en del av tarmen som kan leda till att stomi anläggs (Järnhult & Offenbartl 2013, s. 

342).  

 

Olika sorters stomi  

Det finns flera olika typer av stomier, både permanenta och temporära som kan 

anläggas. Anläggning av stomier varierar beroende på vad patienten har för problem 

och de vanligaste är ileostomi, kolostomi och urostomi (Nilsen 2011, ss. 102-103).  

 

Ileostomi 

Ileostomi är en stomi på tunntarmen som kan vara tillfälligt eller permanent och är 

placerad på nedre, högra sida av buken. Här är vanligtvis tjocktarmen borttagen eller 

bortkopplad och vätska och salter tas inte upp som vanligt vilket leder till att 

avföringskonsistensen blir lös. Eftersom tarminnehållet är löst har den en frän och syrlig 

lukt (Nilsen 2011, s. 104; Persson 2008b, s. 61). Vid en ileostomi läcker avföringen 

lättare och detta irriterar huden eftersom det innehåller enzymer som bryter ner 

proteiner (Nilsen 2011, s. 104).  

 

Kolostomi/sigmoideostomi  

En av dem vanligaste orsakerna till kolostomioperationer är cancer. Kolostomi är en 

stomi på tjocktarmen vilket innebär att ändtarmen och den nedre delen av tjocktarmen 

tas bort och därefter läggs tjocktarmens mynning ut genom buken. Stomin är vanligtvis 

placerad på vänster sida av buken (Persson 2008b, ss. 62-64). En kolostomi har ingen 

särskild påverkan på näringsbalansen eftersom den kvarvarande delen av tjocktarmen 

fungerar som vanligt och suger upp salt och vatten som leder till att 
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avföringskonsistensen är fast. Här har även avföringen en normal lukt samt att 

gasutsläppet är normalt (Nilsen 2011, ss. 105-106).  

 

Livsvärld/livskvalité 

Enligt Wiklund (2003, s.40) är livsvärld den verklighet vi lever i och det är genom våra 

kroppar som vi upplever den. Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) att 

det är genom livsvärlden som vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen. 

Livsvärlden är unik för var och en och den förstås som världen som den erfars, den är 

mer än bara fysisk ting. Livskvalitet är subjektivt vilket innebär en människas 

psykologiska situation, d.v.s. hur människan mår, tillfredsställande med livet samt hur 

känslolivet är (Carlsson & Berndtsson 2008, s. 156). En person som har fått en stomi 

upplever sig ha mist sitt självförtroende, detta framgår i en forskning som gjordes kring 

livskvalitet hos personer med tarmsjukdom (Carlsson och Berndtsson 2008, s. 162).  

 

Subjektiv kropp 

Wiklund (2003, s. 48) beskriver att Merleau-Ponty (1997) menar att det är genom 

kroppen som människan förhåller sig till sin omvärld och att människan har ett speciellt 

förhållande till sin egen kropp. Kroppen är ständigt närvarande och det är genom 

kroppen som människan upplever både sig själv och världen.  Merleau-Ponty (1997) 

påstår att vi skapar en bild av oss och den värld vi lever i genom våra sinnen. När vi 

drabbas av en sjukdom eller skada förändras vår kropp och upplevelsen av oss själva. 

Sjukdomen kan göra att kroppen blir främmande för oss och vi upplever världen på ett 

annat sätt (Wiklund 2003, s. 49).  

 

Lidande  

Lidande är en av de mest centrala upplevelserna i människans värld och beroende på var 

lidandet befinner sig delas den i sjukdoms-, vård samt livslidande. Sjukdomslidande 

innebär symtom om komplikationer som uppstår vid en sjukdom exempelvis smärta 

som är starkt kopplad till sjukdomen. Vårdlidande uppstår av vård och behandling som 

varje enskild patient upplever på sitt eget sätt. Slutligen innebär livslidande ett lidande 

som berör människans hela existens, hela människans liv och hållning till denne och 

verkligheten (Wiklund 2003, s. 108). En patient med stomi kan ha sorg över den 

förlorade kroppsfunktionen och att exempelvis visa sig naken i badhus med ett 

stomibandage kan vara en kamp och leda till lidande (Persson 2008a, s. 178).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det kan bli nödvändigt med en stomi hos patienter som har någon form av mag-

tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom, ulcerös colit eller kolorektal cancer. Ingreppet 

kan leda till förändringar hos individen och kroppen samt i det dagliga livet. Personen 

mister kontrollen över sin tarm vilket leder till en förändrad livssituation och försämrad 

självkänsla. Stomiopererade patienter kan ha en rädsla kring hur andra människor i 

omgivningen uppfattar stomin samt tankar kring vardagslivet och sociala relationer som 

påverkar livskvalitén. Patienten som vårdas överlämnar sig i vårdarens händer och 
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känslan av att vara beroende kan upplevas besvärande. En känsla av värdelöshet uppstår 

eftersom den moderna människan har som central att ha kontroll över sin egen kropp 

och dess funktioner (Persson 2008a, ss. 175-177). Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska ha kunskap samt förstå upplevelsedimensionen för att på bästa sätt skapa 

en känsla av välbefinnande och inge trygghet hos patienten.   

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att leva med en stomi.   

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie enligt modell av Axelsson (2012, ss. 203-220) och baseras 

på både kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom det kan ge större trovärdighet och 

bättre förståelse av det som undersöks. Artiklarna berör patienternas upplevelser av att 

leva med en stomi. I en litteraturstudie blir det lärorikt att framförallt sammanställa 

kunskaper på ett adekvat sätt samt att söka ny kunskap och hur detta bedöms (Axelsson 

2012, s. 205).  

 

Datainsamling  

Informationssökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

inriktar sig på omvårdnad, medicin och vård. I början gjordes en pilotsökning, d.v.s. en 

sökning utan några begränsningar, detta gjordes för att få en översikt om hur mycket 

vetenskaplig forskning det fanns inom området (Axelsson 2012, ss. 208-209). 

 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var efter 2000-talet och framåt samt 

att dessa var skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle vara peer reviewed och 

komma från hela världen. Inga exklusionskriterier fastställdes.  

 

Sökorden som var relevanta till syftet var stoma och psychosocial factors som då 

resulterade i 161 träffar. Av dessa valdes 7 artiklar till studien.  Sedan gjordes 

ytterligare en ny sökning med sökorden: stoma, body image och sexuality som 

resulterade i 49 artiklar. Av dessa valdes 6 artiklar som var en bra kombination till de 

övriga artiklarna.   

 

Dataanalys 

Analysen av de valda artiklarna gjordes med hjälp av Axelssons modell för 

litteraturstudier (2012, ss. 203-220). Artiklarna valdes framförallt av titeln och 

granskning av innehållet i abstraktet, detta för att bedömma hur relevant artikeln var. 

Därefter lästes de valda artiklarna noggrant ett flertal gånger för att få en djupare 

förståelse om deras innehåll. Under tiden gjordes anteckningar av materialet och varje 

enskild artikel diskuterades sinsemellan. En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes 
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med hjälp av Fribergs granskningsmall (2012, ss.138-139). I denna granskningsmall 

ingår kvalitetsgranskning av artiklarnas problemformulering, syfte, metod och resultat. 

Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod och viktigaste resultat i 

en tabell (se bilaga 1). På detta sätt blev uppfattningen om hela materialet tydlig och 

dess likheter respektive olikheter bland artiklarna.  

 

Nästa steg i analysen börjades enligt Axelsson (2012, ss. 212-214) att gå från helhet till 

delar för att kunna på så sätt komma fram till en ny helhet i resultatet. Det skapades en 

struktrur för den nya helheten och det utgicks från viktiga teman som fanns i materialet. 

Därefter lästes igenom artiklarnas resultat på nytt och under artikelläsningen 

identifierades olika faktorer om förändringar som sker hos patienter med en stomi med 

hjälp av färgpennor. De olika faktorerna fick olika färgkoder för att få en bra överblick 

av materialet och utifrån detta skapades de framkomna kategorierna i resultatet. 

Slutligen sammanfattades all data som skulle vara med i studien och som ansåg vara 

nödvändiga för att få svar på studiens syfte och för att få en stukturerad resultatdel.  

 

 

RESULTAT 

Genom granskning av artiklarna identifierades fyra olika teman såsom: ’’upplevelsen av 

en förändrad kroppsbild’’, ’’sexualitet och intimitet’’, ’’avsaknad av kontroll’’ och 

’’faktorer som påverkar sociala och arbetslivet’’.  

 

Upplevelsen av en förändrad kroppsbild  

Att få en stomi innebär en negativ inverkan på kroppens utseende och självbild. 

Konsekvenserna av operationen leder till förändringar i eliminationsmönstret vilket 

förändrar den egna kroppsuppfattningen (Sinclair 2009, s. 306; Persson & Hellström 

2002, s. 103).  

 

Negativa reaktioner och känslomässigt lidande var vanligt bland individer med stomi 

som ansågs sig vara kroppsligt förändrade. Dessa individer tyckte att stomin såg hemskt 

ut och kände sig som ett missfoster. Det var som en livschock för dem. Personer med 

stomi hade svårt att acceptera stomin som permanent, de undvek sociala kontakter och 

dejting. De uttryckte känslomässigt ilska, hat och lidande på grund av förlusten av 

tarmen.  De viktigaste förändringarna i kroppen var relaterade till magen och att anpassa 

sig till den förändrade kroppsbilden fann de som mycket svårt. Tankar kring att stomin 

var synlig genom kläderna ledde till tvång av förändrad klädstil. (Sinclair 2009, s. 311; 

Manderson 2005, s. 408; Andersson, Engström & Söderberg 2010, s. 605).  

 

Persson och Hellström (2002, s. 105) beskriver i sin studie att deltagarna uttryckte 

känslor av att vara annorlunda och ha nedsatt självkänsla. De reagerade med avsky och 

osäkerhet efter operationen och de kände att kroppen inte längre var attraktiv.  Detta 

påvisar även Danielsen, Soerensen, Burcharth och Rosenberg (2013, s. 409) att 

närvaron av stomin ger en försämrad självidentitet.   

 

Vidare beskriver Cotrim och Periera (2008, s. 221) och Manderson (2005, s. 411) att 

stomin leder till ett missnöje med kroppen och självbilden samt ger en lägre kvalitet i 
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det emotionella livet. De beskriver även att perioder av depression är tillhörande samt 

att personer med stomi hade en betydligt sämre livskvalitet relaterad till den förändrade 

kroppsbilden till skillnad mot personer utan stomi.  

 

Sexualitet och intimitet  

I flera olika studier framkommer det att sexualitet och intimitet är en av de påverkande 

faktorerna hos individen med en stomi. I en studie av Persson och Hellström (2002, 

s.105) framställs att de flesta av deltagarna hade minskad sexuellt aktivitet efter en 

stomioperation.  Den sexuella lusten fanns inte kvar längre och känslan av attraktivitet 

hade minskat. Detta framkommer även i Manderson (2005, s.408) där både män och 

kvinnor med stomi hade ofta en stark känsla av att vara sexuell oattraktiva. I Annells 

(2006, s. 522) beskrivs en kvinnas berättelse om hur gaser förstör kärlekslivet mellan 

henne och maken. Hon berättar att gaserna kommer undan med trycket av deras kroppar 

men då och då läcker gaser ut vilket är mycket stötande för henne. En annan kvinna 

berättar att hon kände sig osexig p.g.a. att hon hela tiden klädde sig i mysbyxor och t-

shirt, detta för att dölja sin stomi. En annan deltagare berättar att hon och maken har 

slutat att ha sex relaterad till att maken har tagit över rollen som vårdare, istället för att 

vara en partner.  

 

För många är stomipåsen som en inkränktare på sexlivet, det ger en rädsla kring att 

påsen skulle vara bullrig, ge lukt eller släppa. Ett lustfyllt sexliv innebär att kunna 

förlora kontrollen vilket för de stomiopererade var svårt eftersom de inte kände sig 

bekväma med sina kroppar (Manderson 2005, ss. 409-410).  

 

Notter och Burnards (2006, s. 152) beskriver en kvinnas känslor och upplevelser efter 

stomioperationen där hon berättar att hon känner sig mindre feminin och att hennes 

mage såg hemskt ut med stomipåsen. Hon hade tankar kring om hennes make 

fortfarande var intresserad av henne. Många av kvinnorna lät inte deras män se dem 

nakna genom att släcka lampor eller stänga badrumsdörrar. Medan vissa av kvinnorna i 

studien rapporterade att problem hade uppstått med deras partner. En av dessa kvinnor 

berättar att hennes make tyckte att stomin var äcklig och att han hade svårt att acceptera 

situationen. Han undvek att ta i henne och ville inte se när hon bytte sin påse eller då 

hon befann sig i toaletten. Hon kände att hela situationen var tabubelagd och att deras 

relation påverkades på ett negativt sätt (Notter och Brunards 2006, ss. 152-153).  

 

I en annan studie rapporterades att de flesta av patienterna hade förlorat sin sexuella 

aktivitet efter stomioperationen. Det har visat sig att ca 70 % av patienterna hade sexuell 

aktivitet före operationen, medan bara 55 % av dem hade återupptagit sin sexuella 

aktivitet efter operationen (Anaraki, Vafaie, Behboo, Maghsoodi, Esmaeilpour, Safaee 

2012, s. 178).  Enligt Anaraki et al. (2012, s. 179) kan detta vara på grund av otillräcklig 

utbildning på sexualitet frågor till patienterna och därför är det viktigt att de får 

rådgivning och utbildning om sexuell hälsa både före och efter operationen.  
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Faktorer som påverkar sociala- och arbetslivet  

Fysiska och psykiska besvär från en stomi kan succesivt minska självförtroende hos 

stomipatienter vilket gör att de sociala relationerna minskas och såsmåningom leder till 

en viss grad av social isolering (Anaraki et al. 2012, s. 178). Detta beskrivs tydligt även 

i Carlsson, Berglund och Nordgren (2001, s.101) att de flesta av deltagarna inte hade 

möjligheten att kunna delta i idrott eller andra fysiska aktiviteter. Istället tillbringade de 

fritiden i inaktiva aktiviteter såsom läsning, promenader eller målning. Att resa eller gå 

på teater och bio var ett stort problem för alla sex deltagare i studien och tre av de reste 

inte utomlands eftersom de var tvungna att planera resan i detalj och kunde inte befinna 

sig var som helst p.g.a den höga hygienstandarden som behövdes. Även Richbourg, 

Thorpe och Rapp (2007, s.71) rapporterar att mer än 50 % av deltagarna i studien hade 

en minskning av sociala aktiviteter.  

 

En kvinna i Rozmovits och Ziebland (2004, s.196) berättar att hon är en person som 

älskar att resa och om hon ska planera att åka någonstans är det bästa sättet att hantera 

situationen genom att inte äta i flera timmar. Hon känner att detta har kränkt hennes 

sociala liv och hon är den ’’lyckligaste varelsen’’ endast i hemmet där toaletten och 

bekvämligheten finns. 

 

Ett annat hinder som uppstod och som många upplevde som påfrestande var att visa sig 

naken i samband med en dusch tillsammans med andra människor (Persson och 

Hellström 2002, s.106). Vidare beskriver studien att preoperativt, var en del deltagare 

aktiva och simmade regelbundet, följt av bastu, medan postoperativt var detta omöjligt 

för deltagarna p.g.a. den stora påsen hängande på magen.   

 
Av de sex medverkandena i Carlsson, Berglund och Nordgren (2001, s.101) jobbade tre 

av dem deltid, två var sjukpensionerade samt en av dem var pensionerad på grund av sin 

stomi. Två av dessa sex deltagare hade slutat sitt jobb och ansåg det som en av de mest 

frusterande följden av stomin.  De tre som arbetade deltid kände att de inte kan hantera 

ett heltidsjobb eftersom stomihanteringen, såsom näring och den medicinska delen 

krävde relativt mycket tid. Rozmovits och Ziebland (2004, s.194) beskriver att flera av 

de intervjuade valde själva att gå i förtidspension efter operationen eftersom det hade 

orsakat förändringar och fann det ohanterligt. 

 

Avsaknad av kontroll   

En av de påverkande faktorerna som en person med stomi får är oro och rädsla, bland 

annat för läckage, buller, lukt och gaser. Det beskrivs tydligt i några av de valda 

studierna (Persson & Hellström 2002; Annells 2006; Carlsson, Berglund & Nordgren 

2001; Rozmovits & Ziebland 2004; Sinclair 2009; Krouse, Grant, Ferrell, Dean, Nelson 

& Chu 2007).  

 

Oro och rädsla fanns även för att skada stomin genom exempelvis hårt fysiskt arbete 

och på grund av detta bekymrade sig de flesta manliga deltagare att återvända till 

arbetet. Rädslan av att skada stomin upplevdes även av de kvinnliga deltagarna, de 

föredrog att bära lösa klänningar och på så sätt förhindra tryck och irritation på stomin 

(Persson & Hellström 2002, s.105; Krouse et al. 2007, s. 79) 
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Persson och Hellström (2002, s. 106) och Andersson, Engström och Söderberg (2010, s. 

605) är två studier som tar upp deltagarnas rädsla kring bristen på kontroll över 

avföring. Detta bekräftas även i Carlsson, Berglund och Nordgrens (2001, s. 98) studie 

att deltagarna kände sig tvungna att gå upp på natten och tömma sin stomipåse samt att 

nödvändigheten bedömdes som den främsta orsaken till trötthet under dagen. Kvinnorna 

i samtliga studier beskrev att det dagliga livet begränsades på grund av stomin och att de 

hade känsla av oro för både lukt och ljud från påsen. Varje gång dessa kvinnor kände 

doft av avföring trodde de att det kom ifrån dem.  

 

Majoriteten av deltagarna i Rozmovits och Ziebland (2004, s. 198) kände rädsla för 

läckage olyckor och de upplevde att vuxenidentititen var under attack.  

Alla deltagare i Sinclair (2009, ss. 310-311) reagerade starkt när de såg sina stomier för 

första gången. Av sju deltagare uttryckte sex att de var livrädda över att komma i 

kontakt med sin stomivård. De flesta berättade att de behövde lära sig hantera stomin 

efter operationen, men att de saknade professionell hjälp. De var missnöjda och 

besvikna över bristen på skriftligt information pre- och postoperativt och ansåg att 

informationen de fick inte var tillräckligt. Detta framkom även i andra studier att de 

flesta deltagarna upplevde en känsla av besvikelse över bristen på utbildning eftersom 

tid inte fanns för detta. De ansåg även att avsatt tid för personlig undervisning och 

kunskap var en avgörande faktor för att i framtiden kunna sköta stomin självständigt 

(Carlsson, Berglund & Nordgren 2001, s.100; Andersson, Engström & Söderberg 2010, 

s. 606; Richbourg, Thorpe & Rapp 2007, s. 73).    

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Valet av att genomföra en litteraturstudie var på grund av att provsökningarna visade på 

att det fanns tillräckligt med forskning inom området och det ansågs vara relevant 

metod för att få svar på studiens syfte. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick i 

studien som gav möjlighet att få svar från olika synvinklar samt gav även en möjlighet 

att förstå verkligheten bättre (Axelsson 2012, s.204). Det ansågs även vara en styrka till 

studien.  

 

Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinhal och PubMed eftersom dessa databaser 

bedömdes vara relevant till det valda ämnet.  Endast fyra relevanta sökord valdes 

eftersom annat sökord visade på att det inte gav något extra material.  

Av de 13 valda vetenskapliga artiklarna är nio kvalitativa och fyra kvantitativa. Antal 

artiklar ansågs vara hanterbart och rimligt till studien och anledningen till att det inte 

inkluderade för många artiklar var på grund av tidsbegränsningen. 

 

En diskussion kring tidsbegränsning av artiklarnas publicering gjordes och bestämdes 

att årtalet skulle vara efter 2000-talet och framåt, i syfte att hitta aktuell forskning inom 

ämnet samt för att framföra aktuellt resultat om att leva med en stomi. En av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, 
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dock är de inkluderade artiklarna i resultatet endast på engelska. Detta kan ses som en 

styrka i studien eftersom engelska är ett internationellt språk som kan läsas och 

uppfattas av många.  

 

Begränsning i ålder gjordes inte i studien eftersom ett brett ålderspann var viktigt och på 

så sätt fick man fram olika åldersgruppers upplevelser av att leva med stomi. Om fokus 

hade riktat sig mot en särskild målgrupp kunde resultatet bli mer ingående men de 

övriga åldergruppernas upplevelser hade i detta fall inte kommit fram. Tankar kring en 

geografisk avgränsning diskuterades i början av datainsamlingen men detta uteslöts för 

att i utbyte få ett internationellt perspektiv på upplevelsen av att leva med en stomi. 

Detta anses vara en fördel i studien eftersom det kan ge världsomfattande kunskaper 

samt stärker studien som helhet.  

 

Under sökprocessen uppmärksammades att tillgängligheten till kvalitativ forskning var 

bredare än kvantitativ. Bland samtliga artiklar fanns önskemål om att inkludera flera 

kvantitativa ansatser i studien, detta för att försträcka resultatet. Dock var alla artiklar i 

databaserna inte kostnadsfria och bland dessa ingick kvantitativa artiklar som inte 

användes vilket kan ha påverkat resultatet.    

 

Under granskning av artiklarna uppmärksammades även att de flesta som intervjuades 

bestod av kvinnor än män och att i några av artiklarna framkom endast kvinnor. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om fler män hade deltagit i studiernas 

intervjuer eftersom män och kvinnor kan ha skilda uppfattningar och upplever saker och 

ting på olika sätt. En annan svaghet som upptäcktes var att en del studier hade 

genomförts med ett fåtal deltagare, dock anses inte detta som en påverkaande faktor på 

kvalitén i studien, däremot ett mönster kring människors upplevelser av stomi har 

framkommit tydligt.   

 

Resultatdiskussion  

Patienters upplevelser av att leva med stomi har beskrivits utifrån viktiga påverkande 

faktorer som har tagits upp i resultatet och genom detta anser vi att syftet med studien 

har uppnåtts.   

 

I resultatet framkommer det att personer med stomi har minskningar i sin funktionalitet. 

En stomioperation medför väsentliga förändringar i patienters liv p.g.a. resulterande 

fysiska skador, förlust av kroppslig funktion och förändringar i personlig hygien. 

Stomin leder till att individen känner sig missnöjd med sin kropp och får en förändrad 

självbild som ger en minskad kvalitet i livet och som i sin tur kan leda till 

sjukdomslidande och livslidande som Wiklund (2003, s. 108) beskriver. Deltagarna i 

resultatet uttryckte ett lidande som var orsakad av stomin som i sin tur påverkade hela 

livsvärlden negativt vilket betraktas som ett livslidande. Brown och Randle (2005, s. 78) 

beskriver att det har visat sig att de flesta av patienterna upplever negativa känslor efter 

stomianläggningen. Därför anses det vara viktigt att som sjuksköterska vara medveten 

om att patienter med stomi reagerar på olika sätt och att deras reaktioner kan förändras 

med tiden.  
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Ett annat fenomen som uppkommer är rädslan av att andra ska se stomin och oro för 

okontrollerade gaser, läckage, ljud eller lukt förhindrar individen i det dagliga livet. Att 

inte träffa vänner och familj och att inte längre kunna återgå till arbetet är en 

konsekvens av stomin och därmed leder till begränsning av det sociala livet och 

individen blir isolerad i sitt hem. Något som framkom i resultatet var att deltagarna 

upplevde brist på information och stöd. Därför bör sjuksköterskan informera patienterna 

både muntligt och skriftligt om olika problem samt att patienterna får känslan av att 

sjuksköterskan finns för dem så att svårigheter kring stomin kan diskuteras.  

 

En stomi leder till att individen känner sig annorlunda och har minskad känsla av en 

attraktiv kropp. När en sjukdom eller skada uppstår förändras kroppupplevelsen, d.v.s. 

den subjektiva kroppen, som kan relateras till det som Merleau-Ponty (1997) nämner i 

bakgrunden. Flera deltagare upplevde att de inte längre kunde bära tajta kläder och att 

ändra klädstil ansågs vara nödvändigt. Dessa förändringar anses påverka patienter med 

stomi på ett negativt och annorlunda sätt då dagens samhälle har för det mesta utseendet 

i fokus.  

 

Resultatet visade även att många av deltagarna beskrev stomin som ett hot mot sin 

sexuella identitet (Rozmovits och Ziebland 2004, s. 202). På grund av det upplevde sig 

många mindre attraktiva och hade en sämre sexuell aktivitet. Det anses vara viktigt att 

som patient kunna diskutera och få hjälp om olika sexuella svårigheter som 

uppkommer, något som även bekräftas av Anaraki et al. (2012, s. 179) att rådgivning 

och utbildning är nödvändigt för den sexuella hälsan.  

 

En Sjuksköterska ska enligt ICN:s etiska kod (SSF 2012) vårda varje enskild patient 

med respekt, lyhördhet, trovärdighet och medkänsla och har som ansvar att på ett 

kulturellt anpassat sätt ge lämplig och tillräckligt information till patienten. Som 

sjuksköterska har man en viktig roll kring patientens vård och rollen bygger på 

kommunikationen i den terapeutiska relationen som gör det möjligt för patienten att 

identifiera förlust samt bemöta verkligheten på ett lämpligt sätt.  I resultatet framkom att 

de flesta av deltagarna var missnöjda och besvikna över bristen på information. Därför 

anses det vara viktigt med information och stöd pre- och postoperativt för att patienten 

ska kunna känna sig väl förberedd inför livet med stomi. Sjuksköterskan ska kunna 

hjälpa patienten att få undervisning om praktiska färdigheter samt att ta itu med frågor 

kring kroppsuppfattning, sexualitet, sysselsättning, och stödnätverk (Brown och Randle 

2005, ss. 79-80).   

 

Det anses vara viktigt att sjuksköterskan lyfter fram och utvecklar sina kunskaper kring 

subjektiva upplevelser hos patienter med stomi, för att kunna lindra lidande, skapa en 

känsla av välbefinnande och inge trygghet hos dessa patienter på bästa sätt. Det är 

sjuksköterskan som oftast arbetar nära patienten och detta bekräftas i studien av 

Andersson, Engström och Söderberg  (2010, s. 606) att sjuksköterskan är den som är 

mest till hjälp och just därför söker de flesta i första hand hjälp från sjuksköterskan.   
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SLUTSATSER 

Ett liv med stomi kan innebära många förändringar hos individen både fysiskt och 

psykosocialt, detta påverkades av många olika faktorer som framkom i resultatet vilket 

framförallt ledde till begränsningar i vardagslivet. Många tvingas att sluta sitt jobb eller 

byta arbete, minska fritidsaktiviteter och att träffa människor görs i mindre omfattning 

än innan. Som sjuksköterskan är det viktigt att visa förståelse för stomiopererade 

patienter genom en individuell anpassad vård och information.  Detta kan leda till ökad 

livskvalitet och minskad lidande hos patienten, något som de flesta av patienterna 

upplevde som brist och att individuell anpassad information och stöd inte var 

tillräckligt. Det är även viktigt att som sjuksköterska ha i åtanke att varje människa är 

unik och att stomin upplevs olika.  

 

Kliniska implikationer  

Följande implikationer framkommer i studiens resultat och anses vara viktiga att belysa.  

 

 Flera av deltagarna i studiens resultatdel var missnöjda och besvikna över 

bristen på skriftlig information pre- och postoperativt. Därför anses att 

informationen som ges både före och efter operationen måste förbättras.  

 

 Stomiopererade kan uppleva sin livssituation olika, det är därför viktigt att som 

sjuksköterska ha förståelse för detta och tillgodose varje människas individuella 

behov.  

 

 Flera deltagare uttryckte besvikelse över bristen på utbildning på grund av 

tidsbrist. Därför anses det vara viktigt att sjuksköterskan avsätter tid för 

utbildning och samtal med patienterna för att kunna ge en rättvis vård.  
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BILAGA 1  

 

Författare, år och 

land: 

Syfte: Metod: Resultat:  

1. Annells.M. 

(2006). The 

Experience of 

Flatus Incontinence  

From a Bowel 

Ostomy:  

A Hermeneutic 

Phenomenology.  

Australien. 

 

Att tolka och 

presentera 

stomiopererades 

berättelser och 

erfarenheter som 

tarmgasinkontinens 

har och hur det 

påverkar deras liv.  

 

Kvalitativ studie. 

Utfördes genom 

videoinspelning av 

hermeneutiskt-

fenomenologiska 

intervjuer. Sex 

stomiopererade 

deltagare, fyra 

kvinnor och två män 

i ålder mellan 50-83 

år, delar med sig 

deras erfarenhet av 

tarmgas. 

Videoinspelningarna 

tolkades genom att 

avlyssnas flera 

gånger och därefter 

funnit olika 

betydelsefulla 

teman. 

Nio meningsfulla 

existentiella  

teman framkom: 

Jag är ovärdig, jag 

är en hemlighet, jag 

har alltid gaser, jag 

är inte bara mig 

själv, jag är utan 

val, jag söker 

kontroll, jag är 

lukten, jag är inte 

normal, jag lever ett 

liv på sätt och vis. 

Teman beskrivs i 

korta berättelser 

utifrån deltagarnas 

upplevelser. 

2. Anaraki, F., 

Vafaie, M., 

Behboo, R., 

Maghsoodi, N., 

Esmaeilpour, S., 

Safaee, A. (2012).  

Quality of life 

outcomes in 

patients living with 

stoma.  

Iran. 

Att utvärdera QOL 

(quality of life) av 

stomipatienter. 

Kvantitativ studie, 

genomfördes på 102 

stickprov av 

stomipatienter som 

var äldre än 18 år. 

70 % av patienterna 

var missnöjda med 

den sexuella 

aktiviteten. Mer än 

hälften rapporterade 

känslor av 

depression efter 

stomioperationen. 

Förändringar i 

klädstil hade 

betydliga effekter 

på patienternas 

livskvalitet. 

3. Andersson, G., 

Engström, Å. & 

Söderberg, S. 

(2010). A chance to 

live: Women’s 

experiences of 

living with a 

colostomy after 

rectal cancer 

surgery. 

Att beskriva 

kvinnors 

upplevelser av att 

leva med kolostomi 

orsakad av 

rektalcancer. 

Kvalitativ studie. 

Intervju med fem 

kvinnor mellan 60-

65 år om sina 

erfarenheter av hur 

det är att leva med 

stomi. 

 

Två huvudteman ha 

identifierats: 

Osäkerhet om livet 

och en övergång till 

livet, samt följande 

underteman: Cancer 

är skrämmande, 

känsla av 

begränsning p.g.a. 

kolostomi, en chans 
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Sverige. 

 

att överleva, att 

kunna arbeta igen 

och att ta emot bra 

information. 

 

 

    

4. Carlsson.E,. 

Berglund. B. & 

Nordgren.S.(2001) 

Living With an 

Ostomy and Short 

Bowel Syndrome: 

Practical Aspects 

and Impact on 

Daily Life. 

Sverige. 

 

Att beskriva och 

skapa förståelse för 

hur det är att leva 

med SBS (kort 

tarmsyndrom) och 

stomi, utifrån 

praktiska aspekter. 

 

Kvalitativ studie. Sex 

patienter mellan 38-

68 år med Crohns 

sjukdom var 

delaktiga, med 

sjukdomslängd på 25 

år. Med hjälp av en 

semistrukturerad 

intervju utfördes 

undersökningen i 

deltagarnas hem Data 

transkriberades med 

hjälp av 

förkortningar och 

skrevs om samma 

dag. Deltagarna 

besvarade skriftligt 

ett frågeformulär om 

kost och utsöndring 

och detta skickades 

till intervjuaren. 

 

Det visade betydande 

begränsning i att 

handla spontant, p.g.a. 

att alla dagliga 

aktiviteter krävde 

planering. Svårigheter 

kring att acceptera 

stomin påvisades samt 

att aldrig kunna återgå 

till sin tidigare livsstil 

innan stomin. 

Speciella 

tömningsmönstret 

begränsade det sociala 

livet. Fistlar var en av 

den mest jobbiga 

delen av sjukdomen. 

Trötthet var en faktor 

som påverkade det 

sociala livet och 

fritidsaktiviteter.  

 

5. Cotrim.H &  

Pereira.G. (2008).  

Impact of colorectal 

cancer on patient 

and 

family:Implications 

for care.  

Portugal. 

 

Att identifiera och 

bedöma inverkan 

på livskvalitén för 

patienter med 

kolorectal cancer 

som genomgår 

kirurgi.  

Att identifiera och 

bedöma bördan av 

sjukdomen till 

anhöriga med 

närstående som har 

kolorektal cancer. 

 

Kvantitativ studie. 

Inklusionkriterierna 

var patienter i både 

kön med kolorectal 

och ändtarmcancer, 

har genomgått en 

operation, är äldre än 

18 år samt att vara 

villig att delta i 

studien. 153 patienter 

intervjuades, av 

dessa var 103 män 

med tjocktarmcancer, 

47 hade 

ändtarmcancer och 

46 bar stomi till följd 

av operationen. Även 

96 vårdgivare 

intervjuades. En 

Patienter med stomi 

visade sämre fysiska 

funktion, social 

funktion, rollfunktion 

och emotionell 

funktion, till skillnad 

från patienter utan 

stomi.  Patienter med 

stomi hade överlag en 

sämre livkvalitet och 

hälsa. Skillnader i den 

sexuella och 

kroppsfunktionen var 

betydligt. 
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tvärsnittsstudie med 

en Correlational 

design med ett 

bekvämlighetsprov.   

 

 

    

6. Danielsen, A-k., 

Soerensen, E-E., 

Burcharth, K., 

Rosenberg, J. 

(2013).  

Learning to live 

with a permanent 

intestinal ostomy: 

impact on everyday 

life and educational 

needs. 

Danmark. 

Att undersöka 

effekterna av en 

permanent stomi på 

patienternas vardag 

samt att få en ökad 

insikt i deras behov 

av stomi. 

Kvalitativ studie, 

med hjälp av en 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Gruppintervjuer 

genomfördes på en 

kirurgisk avdelning 

på sjukhuset. 15 

deltagare 

inkluderades och 

delades i två 

grupper. 

Två huvudteman 

framkom: att vara 

annorlunda och 

träning i att leva ett 

liv med stomi. 

7. Krouse.R., 

Grant.M., Ferrell., 

Dean.R-G., 

Nelson.R. & 

Chu.D.  

(2007) Quality of 

Life Outcomes in 

599 Cancer and 

Non-Cancer 

Patients with 

Colostomies.  

USA.  

 

Att analysera 

demografiska 

skillnader. Jämföra 

livskvalitet mellan 

colostomibärare 

som haft cancer och 

de utan cancer samt 

att identifiera 

vanliga 

livskvalitetsproblem 

bland 

colostomibärare. 

 

Kvantitativ studie. 

En QOL (Quality of 

life) stomi enkät 

skickades till 2455 

medlemmar i 

California United 

Ostomy 

Assosiation. 1457 

svarade där 599 

hade kolostomi 

relaterad till 

cancerdiagnos samt 

517 hade kolostomi 

p.g.a. annan 

diagnos. 

 

Det bekräftades att 

livskvaliten 

påverkades negativt 

av en kolostomi 

samt att oro fanns 

bland 

kolostomibärarna.   

 

8. Manderson, L. 

(2005). 

Boundary breaches: 

the body, sex and 

sexuality after 

stoma surgery.  

Australien.  

 

Att beskriva 

kvinnor och mäns 

upplevelser av att 

anpassa sig till 

stomi. 

Kvalitativ studie. 

Bygger på en större 

pågående studie på 

kroppsförändringar, 

kronisk sjukdom, 

funktionshinder och 

social integration. 

Intervjuer med 

öppna frågor, 32 

deltagare, 11 män 

och 21 kvinnor 

mellan 24-82 år 

Tre huvudteman: 

Anpassning till 

förändring, dölja 

och obehag, sex 

och sexighet. 
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inkluderades. 

 

 

    

9. Persson. E. & 

Hellström. A-L 

(2002) Experiences 

of Swedish Men 

and Women  

6 to 12 Weeks after 

Ostomy Surgery.  

Sverige. 

Att beskriva 

patienternas 

upplevelser 6-12 

veckor efter 

stomioperation. 

Fokus var på 

kroppsuppfattningen. 

 

Kvalitativ studie 

med fenomelogisk 

tillvägagångssätt.  

9 patienter 

förväntades ha 

kolostomi, 

ileostomi eller 

urostomi i minst 6 

månader. 

Bandintervju under 

30-60 minuter där 

känslor, attityder 

och upplevelser var 

i fokus efter en 

stomioperation.  

 

Sju teman var 

identifierade: 

avståndstagande 

från kroppen, 

förändrad 

kroppsbild, 

påverkan på 

sexlivet, osäkerhet, 

påverkan på det 

sociala livet, 

påverkan på sport-

fritidsaktiviteter 

samt fysiska 

problem.  

 

10. Richbourg.L., 

Thorpe.J.M. & 

Rapp.C.G. (2007). 

Difficulties 

Experienced by the 

Ostomate After 

Hospital Discharge. 

USA. 

 

Att identifiera 

svårigheter som 

uppstår med stomi 

samt upplevelser 

med stomi efter 

utskrivning från 

sjukhuset, identifiera 

hjälp de sökt för och 

råd som upplevdes 

vara behjälplig.   

Kvantitativ studie. 

Uppgifter samlades 

in genom postade 

enkäter till 140 

personer som var 

äldre än 18 år. 43 

hade besvarat, av 

dessa användes 34 

för analysen.   

Fem svårigheter 

som uppstod var: 

hudirritation, 

läckage, lukt, 

minskad aktivitet 

och depression och 

ångest. 20 % sökte 

ingen hjälp efter 

operationen trots att 

de upplevde 

svårigheter. Hälften 

hade svårt att 

anpassa sig till 

stomin. De flesta 

sökte hjälp från 

sjuksköterskan i 

första hand och 

ansåg det hjälpfullt. 
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11. Rozmovits, L., 

& Ziebland, S. 

(2004). Expressions 

of loss of adulthood 

in the narratives of 

people with 

colorectal cancer.  

Storbritaninen. 

Beakta aspekter av 

ångest uttryckt av 

kolorectalcancer 

patienter samt hur 

det har berört deras 

identitet och 

självförståelse. 

Kvalitativ studie. 

Djupgående 

berättande 

intervjuer där 39 

deltagare var 

inkluderade. 20 var 

män och 19 kvinnor 

mellan 33-87 år. 

Fyra huvudteman 

framkom: förlust av 

professionellt 

identitet, förlust av 

förmågan att umgås, 

att lära sig hantera 

en stomi och 

störning av sexuell 

aktivitet.   

12. Sinclair, L-G. 

(2009). Young 

adults with 

permanent 

ileostomies: 

experiences during 

the first 4 years 

after surgery.  

Kanada. 

Att förstå 

upplevelser av unga 

vuxna som lever 

med en permanent 

ileostomi. 

Kvalitativ studie. 

Narrativ metod med 

ostrukturerade 

intervjuer. Sju unga 

vuxna inkluderades, 

3 män och 4 

kvinnor mellan 24-

40 år, som haft 

stomi mindre än 

fyra år. 

Huvudteman och 

underteman 

framkom. 

Huvudteman: 

tillbakablick, att se 

framåt, att se den 

inre personen, att se 

det yttre.  

Underteman: 

hantera 

postoperativt 

smärta, 

sjuksköterskans 

omvårdnad, 

stomivård, påverkan 

på 

kroppsuppfattningen 

och behov av 

information och 

undervisning. 

13. Notter, J., & 

Burnard, P. (2006).  

Preparing for loop 

ileostomy surgery: 

Women’s accounts 

from a qualitative 

study.  

Storbritaninen.  

 

Att undersöka och 

beskriva kvinnors 

erfarenheter och 

uppfattningar som 

har genomgått en 

stomioperation. 

Kvalitativ, utgick 

av en större studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

på 50 kvinnor. 

Fem huvudteman 

framkom: smärta 

och chock, 

kroppsuppfattning 

och sexualitet, Loop 

ileostomi, roll för 

den allmänna och 

specialiserade 

stomisjuksköterskan 

och praktisk 

innebörd. 

 

 

 

 

 

 


