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Sammanfattning  

Bakgrund: En stomi är en artificiell öppning i tarmarna som avsiktligt görs för att ta 

tarmarna på buk ytan. Olika form av stomi samt material används för att avleda kroppens rest 

produkter ut via en stomi vid behandling av ett antal tillstånd såsom cancer och 

inflammatoriska tarmsjukdomar. Även om stomi räddar patientens liv skapar det också nya 

utmaningar och komplikationer i patientens fysiska och psykiska förhållanden och skapar 

begränsningar i deras sociala liv. Det behövs mer kunskap om hur det är att leva med stomi 

och vilka faktorer som påverkar patientens livskvalitet. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka erfarenheter av livskvalitet bland patienter med stomi. 

 

Metod: En litteraturstudie med analys av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom 

ämnet. Nio originalartiklar valdes från PubMed och Cinahl. Joyce Travelbees 

interaktionsteori användes som en teoretisk ram. 

 
Resultat: Tre kategorier identifierades: fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och stöd och 

information från vårdpersonal. Resultatet visade också att stomi betyder en stor förändring i 

livet som kan påverka individens livskvalitet. Stöd från vårdpersonal har en viktig roll i 

patientens hälsa och välbefinnande. 

 
Slutsats: Stomi leder till minskad livskvalitet med påverkan på både fysisk och psykisk hälsa. 

Resultatet visar att stomi medför begränsningar i både sociala och fysiska aktiviteter och 

förändringar i matvanor och klädval. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att ge stöd och 

information till patienter som har fått eller ska få en stomi. God kunskap om stomi samt stöd 

från vårdpersonal kan hjälpa patienter till bättre självkänsla och mer positiv kroppsbild vilket 

kan förbättra livskvaliteten hos stomipatienter.  
 

Nyckelord: Stomi, upplevelse, livskvalitet, patienter  



Abstract  

Background: A stoma is an artificial opening in the intestine, which is intentionally made to 

take the intestines on the abdominal surface. Although stoma gives a way to save the patient's 

life, it also creates new challenges and complications in the patient's physical and mental 

conditions and creates limitations in their social life. To combat these challenges and find 

solutions that can increase the patient's quality of life, there is a need for more knowledge 

about patients’ experiences of living with a stoma. 

 

Aim: The aim was to investigate experiences of quality of life among patients with stoma. 

 

Method: A literature study of previously published scientific articles within the subject. Nine 

original articles were selected from PubMed and Cinahl. Joyce Travelbee's interaction theory 

was used as a theoretical framework. 

 

Results: Three categories were identified: physical ill health, mental ill health and support 

and information from health professionals. The result showed that ostomy cause major 

changes in life that can affect the individual's quality of life. Support from healthcare 

professionals plays an important role in the patient health and well-being. 

  

Conclusion: Stoma leads to reduced quality of life and can affect physical and mental health, 

which can lead to isolation. The result indicates that ostomy creates practical limitations and 

changes in eating habits and clothing choices and limits social and physical activities. Patients 

had poorer physical health that limited them in their everyday lives. Nurses and caregivers 

and their support and information are important for patients who have or will have an ostomy. 

Sufficient knowledge from healthcare staff can help patients to improve their self-esteem and 

body image that can contribute to higher quality of life among ostomy patients. 

 

Keywords: osmotic, experience, quality of life, patients.  
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BAKGRUND 

Att få en stomi representerar en stor förändring i livet och den stomi-operation är kirurgisk 

borttagning av ändtarmen eller tunntarmen och införande av permanent eller tillfälligt stomi 

som ger ett nytt sätt att tömning av avfall från mag-tarmkanalen. Det innebär att 

ändtarmen/tunntarm avlägsnas och återstående tarm ansluter till en öppning i buken som ger 

ett nytt sätt att tömma rester från tarmarna i en påse. Stomi-patienten måste acceptera 

förlusten av frivillig kontroll av tarmrörelser och lära sig hantera stomi (Manderson, 2005). 

 

Stomi 

Stomi (stoma) är ett grekiskt ord som betyder öppning eller mun (Järhult & Offenbartl, 2012). 

Colostomi och Ilostomi (tarmstomier) innebär att tarmen klipps och sutureras fast på huden 

och avleda tarmens innehåll, detta är inkontinents eftersom det saknas muskler som vilje-

styrda och kontrollerar stängning och öppning av den konstgjorda munnen. Naturligtvis är 

detta både brådskande och planerat förfarande ibland används för att behandla några andra 

tillstånd, inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar. Inom sjukvårdens område betyder stomi 

en konstgjord kirurgisk öppning på magen för att avlägsna kroppens restproduktion (Persson, 

2008). Stomi kan vara en tillfällig behandling eller en permanent behandling beroende på 

sjukdomsorsaken samt placering. Stomin är okänslig för smärta, tryck samt beröring då den 

här delen saknar nerver (Persson, 2008). Att ha en stomi leder ofta till komplexa 

känslomässiga, sociala och fysiska problem, till exempel hantering av okontrollerbar 

tarmfunktion (Manderson, 2005). 

 

Olika typer av stomi  

Vanligaste orsaker som leder till stomi är cancer i tarmsystemet samt tarminflammationer.  

Inflammatoriska tarmsjukdomar som leder till stomi är Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. 

Ulcerös kolit kan inflammera tjocktarmens slemhinna medan Crohns sjukdom kan skapa 

förändringar på tarmens insida som ärrbildning och fibros var som helst i tarmen från början 

till analöppningen. Orsaken till de här sjukdomarna är fortfarande okänd men kan leda till sår, 

blödning i tarmens slemhinna, svullnad i tarmen som är väldigt smärtsam (Ericson & Ericson, 

2012). 
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En stomi kan även vara urostomi som är genväg mellan urinblåsan och huden som avleds 

urinblåsans innehåll. I denna form av stomi, urinblåsan kopplas bort från mag och 

tarmkanalen. Cancer och urinblåsans inflammation är de vanligaste sjukdomar som leder till 

stomi. Andra sjukdomar som kan leda till urostomi kan vara ryggmärgsbråck och cystit 

(Ericson & Ericson, 2012).  

 

Skötsel av stomi 

Patienten ska ses som en unik människa först och sedan som en patient som behöver 

individanpassad vård (Kirkevold, 2000). Vid personcentrerad vård ska patienten ses som en 

individ och måste få möjlighet att vara delaktigt i sig egen vård. Individer som får stomi ska 

kunna hantera åtgärder och skötsel av sin stomi. Det är betydelsefullt att patienter har fått 

tillräckligt med information och kunskap av vårdpersonalen (Burch, 2013).   

 

Stomi bandagering och byte av stomipåsen sker i stort sett varje dag till var fjärde dag, men vid 

kolostomi förekommer att påsen byts tre gånger i vecka upp till tre gånger per dag (Burch, 

2013). Material som används till stomi är olika för olika stomiformer, exempelvis ileostomi 

påsar är tömbar och kolostomipåsar ska inte tömmas utan ska byta hela stomipåsen. Fästplattan 

kan sitta kvar upp till några dagar och det är bara påsen som byts ut mot en ny påse, detta 

minskar hudbesväret (Burch, 2013).  

 

Materialet till stor del väljs av patienten efter deras tycke och smak (Bruch, 2013). 

Felhantering av stomin kan leda till oro, rädsla och även kan ta lång tid (Capilla-Diaz et al., 

2019). Olika teknik och material finns för att undvika läckage såsom förstärknings tejpar och 

det är sjuksköterskan som ska ge individuella undervisningar efter patientens behov (Bruch, 

2013).   

 

Komplikation och livskvalitet 

Komplikationer kan förekomma inom avföringsvanor. Eftersom stomi är inkontinens då kan 

problem med förstoppning, diarré, Läckage och gaser förekomma samt hudbesvär efter 

bandagering (Burch, 2013).   

 

Livskvalitet är ett mångsidigt koncept. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar 

livskvalité som "individer uppfattar deras ställning i livet i samband med de kultur- och 
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värdesystem där de bor och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och bekymmer" 

(WHO, 2016). Patienternas upplevelse visar minskade livskvalité men ändå accepterar de, 

deras förändring i livet och att livet går vidare trots med en stomi (Capilla-Diaz et al., 2019). 

Det kan ta lång tid för patienter att kunna hantera kroppens förändringar och därför måste 

stomi-patienten acceptera förlusten av frivillig kontroll av tarmtömning och lära sig hantera 

stomin. Att ha en stomi leder ofta till komplexa känslomässiga, sociala och fysiska problem, 

till exempel hantering av oförutsägbar och okontrollerbar tarmfunktion (Manderson, 2005). 

Det finns många aspekter som kan påverka patienternas anpassning till en sådan traumatisk 

förändring i sitt liv. Breda och långsiktiga effekter av permanent stomi på patientens 

livskvalitet kräver dagliga vårdjusteringar och utmanande psykologisk och social adoption. 

(Davidson, 2016). Varje stomi-patient har komplexa sociala omständigheter, identitet, 

hanteringsstrategier, sexualitet. Dessa faktorer påverkar upplevelsen av att leva med en stomi. 

Det rapporteras att det finns en ökad förekomst av depression hos individer med stomi jämfört 

med den allmänna befolkningen (White & Hunt, 1997).  

 

Sjuksköterskans ansvar  

En sjuksköterska som kommer i kontakt med patienter med stomi ska ha kunskap om 

bandagering, kosten och patienternas sjukdom som har lett till att de har fått en stomi. Det är 

sjuksköterskans ansvarar att främja hälsa och ge individuell omvårdnad. Därför bör 

sjuksköterska ge information och lära stomibyte till patienterna (Sinclair, 2009). Sjukvårdens 

bemötande och information och bra undervisning som patienterna får av sjuksköterskan eller 

stomiterapeut ger en bättre uppfattning som kan påverka patienterna att återgå till normala 

livet trots att stomi begränsar deras relation till vardagen (Davidson, 2016).  
Det är sjuksköterskans uppgift att ge individuellt anpassat råd för stomibyte, uttömning samt 

bandagering med tätningsmaterial (Bruch, 2013).  

 

Teoretisk referensram  

Det är väldigt ofta att vårdpersonal glömmer bort patienten som en individ, detta kan leda till 

svåra psykisk ohälsa. Sjuksköterskan har även ansvar att förstärka patientens känsla av 

sammanhang (KASAM). KASAM belyser tre begrepp som begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. Vården som ges ska vara av erfarna personal med respekt för patientens 
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delaktighet (Antonovsky, 1991) och enligt Hälso-och sjukvårdslagen har patienten rätt att 

medverka i sin egen vård (SFS, 2017:30).  

Joyce Travelbee teori har haft stor reflektion på vård och omsorgen. Denna teori lägger värdet 

på att se varje individ som en unik person och inte bara som en sjuk patient, Därför användes 

Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram i denna studie för att fördjupa i 

patienternas upplevelse och deras förändrade livskvalité som en individ och inte en sjuk 

person (Kirkevold, 2000). 

Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på just den enskilda människan som en unik individ 

som lever med smärta och lidande som en ofrånkomlig del av det mänskliga livet 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Hon ser även lidandet som en individuell upplevelse 

som uppstår när man förlorar eller riskerar att förlora sin hälsa eller någon man bryr sig om. 

Lidandet kan enligt Travelbee består av olika faser, ”från ett övergående obehag till extremt 

lidande med apatisk likgiltighet” (Kirkevold, 2000). Travelbees koncentrerar även på 

begreppet hopp, där hon menar att man kan hjälpa en person att hantera sitt lidande genom att 

understödja hoppet, samt att varje unik individ skapar sin egen uppfattning om sin hälsa och 

poängterar att en människa mycket väl kan uppleva sig ha hälsa trots diagnostiserad sjukdom 

(Kristoffersen et al., 2006). 

 
Problemformulering 

Som nämndes tidigare en stomi kommer att förändra patienternas liv och avföringsvanor.  

sjuksköterskor kommer att träffa patienter som har fått stomi. Otillräckligt stöd kan leda till 

rädsla, oro, depression samt isolering. Brist på information bland vårdpersonal kan påverka 

patientens nya livssituation och deras dagliga liv (Davidson, 2016). Ur ett samhällsperspektiv 

ser man att ökad kompetens i ämnet både hos vårdpersonal och patienter kan förhindra extra 

kostnader för samhället. Mer och även rätt information kommer att minska återkommande 

behov av vård, sjukskrivningar samt förtidspensionering, Brist på kunskap och information 

inom detta område påverka patienternas liv och förlänger deras tillfrisknad samt rehabilitering 

(Davidson, 2016). Enligt Russel (2017) fysisk aktivitet har stort vikt trots detta får många 

patienter ingen information vid något tillfälle verken före eller efter operation och bristande 

information kan ledda till minskning av aktivitet och rörlighet hos patienterna som i sin tur 

leder till minskad livskvalitet. Denna studie fokuserar på patienters upplevelse av livskvalité 

efter dem har fått stomi med tanke på hur vårdpersonal kan förändra patienternas livskvalité 

med information, kunskap och stöd. 
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Syfte   

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av livskvalitet bland patienter med stomi.  

Metod 

Design 

En systematisk litteraturstudie med en granskning och sammanfattning av tidigare publicerade 

vetenskapliga artiklar som var relevanta inom ämnesområdet upplevelse av förändrad 

livskvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökstrategi 

Artikelsökningen har genomförts i databaserna som PubMed och Cumulativ index to nursing 

and allied health literature (Cinahl). Cinahl är en databas med inriktning omvårdnad, 

arbetsterapi och fysioterapi medan PubMed är en internationell databas inom allmän medicin 

och omvårdnad.  

 

Tillvägagångssätt 

Relaterade artiklar söktes med lämpliga sökord som ”stomy AND personhood”, ”colostomy, 

ileostomy”, ”quality of life AND stoma”, ”stoma AND experience”. Vid samling av artiklar 

används ”AND” samt ”OR”. ”AND” mellan två ord betyder att alla ord ska finnas med som 

gör sökningen mer avgränsad och specifik, däremot ”OR” mellan två ord betyder det att ett av 

orden ska vara med sökningen, dessa två ord ökar bredden av sökning (Karlsson, 2012), se 

Tabell 1. För att välja artiklar som skulle inkludera i studien lästes 91 abstract och 28 artiklar. 

Totalt 17 artiklar lästes sedan noggrant för att avgöra om de kunde inkluderas i studien. Sju 

artiklar exkluderades för att de inte besvarade studiens syfte. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna som ingår i studien kunnat besvara syftet och har hög 

kvalitet av referensgranskade kvalitativa originalartiklar. Inkluderade artiklar består av 

vetenskapliga originalartiklar på engelska språket, vuxna män och kvinnor samt artiklar som 

publicerade sedan 2010.  

 

Exklusionskriterier var artiklar som är inte på engelska samt är publicerades före 2010. 

Artiklar om barn, och även artiklar som har låg kvalitet har exkluderats i denna studie.   
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Tabell 1. Översikt av sökningar. 

Databas Sökord Begränsningar  Urval Antal lästa 

artiklar  

Antal lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar  

Pubmed Living with 

colostomy 

Akademiska 

journals Engelska 

Senaste 10 åren 

5 3 8 0 

Pubmed Ostomy AND 

personhood  

Akademiska 

journals Engelska 

Senaste 10 åren 

4 1 30 0 

Pubmed Stoma AND 

experience 

Akademiska 

journals Engelska 

Senaste 10 åren 

491 6 28 5 

Cinahl Ostomy AND 

personhood 

Akademiska 

journals Engelska 

Adult 

Senaste 10 åren 

1 1 1 1 

Cinahl Stoma AND 

experience  

Akademiska 

journals Engelska 

Adult 

Senaste 10 åren 

78 1 4 4 

 

Bearbetning och analys  

Dataanalys av 8 artiklar beskrevs efter Friberg (2017) analysmetod. Första steget var att läsa 

valda artiklar noggrann och få en helhetsbild med öppenhet, samt används av 

helikopterperspektiv. I andra steget identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat, 

likheterna markerades med röd textfärg i de olika datadokumenten, Likheter som framkom 
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efter analys av de olika artiklarnas resultat fördes samman och detta resulterade i nya 

kategorier. I det sista steget sammanfattades det slutliga resultatet (Friberg, 2012). 

 

Kvalitetsanalys  

Artiklarna som sammanfattades och jämfördes var vetenskapliga artiklar som innehåller 

relevanta syftet, metod, problemformulering och har hög kvalité. Valda kvalitativa artiklar 

kvalitetsgranskades för att säkerställa att de har hög kvalité utefter Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskning som innehåller 13 frågor (Bilaga 1). Artiklar med medel och låg kvalité 

exkluderades. Med besvarade frågor enligt granskningsmallen bedömes artikelns kvalité, 

varje fråga gav 1 poängs, total 10 poäng eller mer kan räkna som hög kvalitet, mellan 9 och 6 

bedöms som medel och 5 eller under 5 poäng beräknas som låg kvalité (Friberg, 2012). Se 

Bilaga 2 för inkluderade artiklar. 

 

Resultatanalys  

Valda artiklar sammanfattades enskild utifrån syftet. Resultatanalysen beskrevs efter 

artiklarnas innehåll samt resultat av upplevde livskvalité av patienter med stomi. Artiklarna 

sammanfattades och presenterades kortfattat samt likheter och skillnader mellan valda artiklar 

har jämförts och presenteras i resultat som löpande text. Resultatet innehåller kategorier och 

subkategorier som skiljer mellan likheter mellan artiklarnas resultat och skillnader bland dem 

(Friberg, 2012).  

 

Forskningsetiska övervägande  

Denna studie kommer att leda till ökade kunskap och djup uppfattning av syftet i studien, 

samtidigt strävar efter att inte inkludera egna värderingar men samtidigt beskriver vikten av 

hur omvårdnad, bemötande och rätt information av förändrade kroppen av vårdpersonal kan 

förändra vårdens kvalité som samtidigt leder till bättre självkänsla och livskvalité hos 

patienterna. Detta sker med hjälp av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som har 

intervjuat och beskrivit patienternas upplevelse av förändrade livskvalitet. Artiklarna som 

sammanfattades är godkända av en etisk kommitté som gör att artiklarna är kvalité 

kontrollerad och är förlitliga (Försberg & Wengström, 2013).  
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Resultat 

Tre kategorier av upplevelser av livskvalitet bland patienter med stomi identifierades: fysisk 

ohälsa, psykisk ohälsa och stöd och information från vårdpersonalen. Kategorin fysisk ohälsa 

inkluderar fyra subkategorier, se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier av upplevelser av livskvalitet 

Kategorier Subkategorier 

Fysisk ohälsa Arbete 
Kläder 
Sociala livet 
Sexuell hälsa 

Psykisk ohälsa  

Stöd och information från vårdpersonalen  

 

Fysisk ohälsa 

Patienterna upplevde stora begränsningar i vardagen på grund av stomin till exempel 

vardagsvanor, arbete, kläder, sociala liv och sexuella livet. De ansåg att stomin hindrade de 

inför en del fysiska aktiviteter. Trots begränsningar försökte de att återgå till det normala livet 

och anpassa sig med stomin (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). Patienterna hade även 

svårt att identifiera sig själva som normala personer och skämdes över sin förändrade kropp 

(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013). Patienterna miste kontroll över sina egna 

avföringsvanor som ledde till hopplöshet (Danielsen et al., 2013), s patienter kände sig 

misshandlat efter stomioperationen, genom brist på egen kroppskontroll i samband med 

rörlighet, tillgång till utrustning och praktisk stomi-vård (Thorpe et al., 2014). Dessutom 

kände en del av patienterna inte sig som samma person som före stominoperation, de kände 

sig inte som en hel person längre (Ramirez, et al., 2014; Vural et al., 2016) 

 

Stomin upplevdes även som en främmande kropp (Andersson et al., 2010). Några patienter 

tyckte att det var hjälpsam att få dela sin upplevelse med andra personer som har samma 

situation för att det kunde höja deras livskvalité med hjälp av deras erfarenheter (Andersson et 

al., 2010; Smith et al., 2016). 
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“Förändring av kroppens dimensioner, utseende och funktion, påverkar hur 

de uppfattar sin egen kropp och ändrar sin självbild och denna förändring i 

uppfattningen påverkar deras psykiska tillstånd, deras förmågor, 

samhällsliv, sexliv och så vidare” (Thorpe et al., 2014, s.11). 

 

Arbete 

En del av patienterna hade svårt att återgå till professionella livet för att de var tvungen att ta 

med stomimaterial till arbetsplatsen (Danielsen et al., 2013) medan några patienter var 

tvungen att avbryta sitt arbete (Smith et al., 2016). För att underlätta anpassningen till 

arbetsmiljön skapade patienterna vanor för att undvika att göra många stomi-vård under 

arbetstiden (Andersson et al., 2010).   

 

Kläder 

Patienterna omtalade också att stomin påverkade deras dagliga sett att klä sig som de brukade 

klä på sig. De var tvungen att välja andra kläder på grund av stomin placering, åtsittande 

kläder kan skapa obehag när det klämmer mot stomin och även kan öka synligheten 

(Andersson et al., 2010; Smith et al., 2016; Thorpe et al., 2014). Läckage och släpp av 

materialet kan leda till att patienterna blir tvungen att byta om flera gånger under dagen 

(Andersson et al., 2010). Kvinnliga deltagande berättade att de kände sig irriterad av använda 

lösa kläder för att göra stomin osynligt (Andersson et al., 2010). 

 

Sociala livet 

Många patienter upplevde att det är svårt att behålla sociala livet efter stomioperation och 

även uppger de att de hellre stannar hemma för att slippa utsätta sig för situationer som skulle 

få de att skämmas (Thorpe et al., 2014). Patienterna kände skam för att dölja stomin i sociala 

sammanhang för att bevara deras identitet, vilket ledde till att deltagarna isolerade sig från 

sociala livet (Ramirez et al., 2014). De ansåg även begränsningar i sociala livet (Danielsen et 

al., 2013). De beskrev att de inte kan gå ut på grund av att det var stor risk att stomin läcker 

och lukta illa och när de var tvungen att vara på främmande platser var alltid nära en toalett 

(Andersson et al., 2010).  

 

Sexuell hälsa 
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Patienterna hade en förändrad kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. De vägrade dejta och 

börja ett förhållande på grund av sin förändrade livskvalité.  De beskrev att de behöver mer 

information och utbildning (Vural et al., 2016; Ramirez et al., 2014; Andersson et al., 2010; 

Danielsen et. al., 2013; Smith et al., 2016; Thorpe et al., 2014). Många patienter upplevde att 

de är osäkerhet i samband med samlag (Ramirez et al., 2014). De upplevde också 

förändringar i sitt sexuella liv (Vural et al., 2016). De flesta undvek samlag och kroppskontakt 

på grund av rädslan att stomin ska läcka och började sova skild från sin partner (Ramirez et 

al., 2014; Vural et al., 2016). Smärta och torra vaginala slemhinnor gjorde att deras sexuella 

aktiviteter minskade (Andersson et al., 2010), men en del av patienterna uppgav att de försatt 

med sina sexuella aktiviteter trots att sexlusten minskades men de kände sig obekväma (Vural 

et al., 2016).  

 

Psykisk ohälsa 
Patienterna angav att stomin orsakade negativa känslor som osäkerhet och stress (Andersson 

et al., 2010; Danielsen et. al., 2013; Smith et al., 2016; Thorpe et al., 2014). De kände en 

rädsla som var relaterad till stomin (Smith et al., 2016; Thorpe et al., 2014). Största orsaken 

som ledde till rädsla och oro var att stomin ska läcka eller lukta (Andersson et al., 2010; 

Thorpe et al., 2014; Ramirez et al., 2014).  

 

Att leva med stomi gjorde patienterna orolig och gav upphov till rädsla samt känsla av att de 

är mindre värd, på så sett kände patienterna ett förminskat självförtroende (Ramirez et al., 

2014). Patienterna var oroliga för maten. De skulle få i sig eftersom visa mat orsakade gaser, 

detta ledde till oro och stress över lukt, läckage och ljud. En del av patienterna var oroliga att 

tarmtömningen sker vid olämpliga tider som mitt i natten, då några patienter var tvungna att 

vakna mitt i natten för att tömma eller byta stomin. De hade orolig sömn över att stomin 

skulle bli full och börja läcka (Andersson et al., 2010; Ramirez et al., 2014). Gaser ledde till 

att individerna upplevde förlust av kontroll över den egna kroppen, den saknade kontrollen 

över tarmtömningen gav upphov till ångest i sociala livet (Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 

2014). Dessutom kände de sig oroliga och nervösa framför vänner och även deras barn (Smith 

et al., 2016). Patienterna kände även svårigheter vid stomi hantering. De uttryckte sig att 

huvudproblemet var tekniska problem att hitta rätt stomimaterial som visade sig och oro och 

ångest (Ramirez et al., 2014). De berättade att stomins placering och omöjligheten med att 
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utföra aktiviteter i det dagliga livet orsakade rastlöshet och rädsla hos patienterna (Vural et al., 

2016). 

 

Stöd och information från vårdpersonal  

Denna kategori handlar om patienternas upplevelse av stödet från vårdpersonalen som läkare 

och sjuksköterskor. Sjuksköterskor måste bemöta patienterna på rätt sätt och med tanke på 

personcentrerade vård att alla är olika och har olika behov av vården, och detta hjälper 

patienten att lättare acceptera den nya kroppsbilden. Sjuksköterskans närvaro är viktigt för 

individerna (Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 2014; Ayalon, Bachner, 2019). Många 

patienter upplevde att sjuksköterskornas information är väldigt betydelsefull eftersom 

sjuksköterskor talade ett mer lättförståeligt språk än läkarna (Thorpe et al., 2014), Patienterna 

uppgav också att desto mer information om stomi de får desto lättare för individerna att kunna 

prata om sin stomi med andra personer (Danielsen et al., 2013).  

 

Flertal patienterna hade fått stöd och tillräckligt med information av vårdpersonal (Andersson 

et al., 2010) men en del av patienterna tyckte att det finns brister i information och stöd som 

de har fått från sjuksköterskor (Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2014). De flesta av 

patienterna skämdes över att ställa mera krav på sjuksköterskor (Thorpe et al., 2014). Några 

patienter upplevde att de inte kände sig nöjda med tillräcklig kontakt med stomi 

sjuksköterskor. De kände sig inte förberedda efter operation då de skulle börja sköta stomin 

självständig (Andersson et al., 2010; Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 2014; Herlufsen et 

al., 2017).  

” Negativt förhållande mellan sjuksköterskor och patienter påverkade 

patienternas förtroende som ledde till otillräckligt med delaktighet i sin 

egen vård, stödet uppfyllde inte deras förväntningar av vården och detta 

kunde hjälpa patienternas att vara mera säkert i situationen” (Thorpe et 

al., 2014, s.9). 

Patienterna uppgav att utbildningen var otillräckligt innan hemgång (Danielsen et. al., 2013). 

Stödet från sjuksköterskor upplevdes som stor hjälp och förstärker patienternas förtroende för 

vården som ger mera trygghet (Smith et al., 2016). Patienter som behandlas av sakkunniga 

sjuksköterskor behöver 70% mindre omsorgstid än patienter som inte behandlats av 

sakkunniga sjuksköterskor. De har också färre sjukhusintagningar på grund av 
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komplikationer, medför hälften av den genomsnittliga direkta kostnaden för behandling när en 

specialistsjuksköterska inte är hänvisad och rapporterar mycket större (Herlufsen et al., 2017).  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av livskvalitet bland patienter med stomi. Tre 

kategorier identifierades: fysisk ohälsa, psykisk ohälsa och stöd och information från 

vårdpersonalen. Patienterna beskrev att de känd stora förändringar i deras vardagliga liv såsom 

arbetet, klädstil, sociala livet och deras sexuella liv. De beskrev även hur deras psykiska hälsa 

förändrades i samband med att få stomi. Som tidigare nämndes av KASAM, ska patienterna 

känna sig trygga med den nya livssituationen både psykisk och fysisk, samt att kunna återgå till 

normala livet med stomin i sin nya vardag, det är här som stöd och information från 

sjukvårdspersonal har stort roll för att en patient ska kunna acceptera det nya livet med stomi.  

 

 

Resultatdiskussion    
Syftet var att beskriva hur vuxna med stomi upplever sin vardag. Framträdande i resultaten är: 

fysiska aspekter och psykologiska aspekter samt stöd från vårdpersonal. Begreppet hälsa är 

avgörande för att en individ ska kunna uppleva meningsfullhet (Eriksson, 1993). För att 

kunna beskriva individernas erfarenhet av att ha stomi så tydligt och så detaljerat som möjligt 

har olika kategorier delats upp i underkategorier. 

 

Resultaten från studierna indikerar att praktiska begränsningar och förlust av tarmkontroll 

leder till förändringar i matvanor och klädval och skapar begränsningar för sociala och fysiska 

aktiviteter. Patienterna hade sämre fysisk hälsa som begränsade de i sina vardagar.  
Informationen som framkom av resultatet tyder på att individer med stomi måste anpassa sig 

till och acceptera den nya livssituationen, dels genom att förvärva nya vanor. De nya vanorna 

begränsar individens liv och inkluderar till exempel även att anpassa arbetslivet till den nya 

livssituationen (Honkala, 2009; Thorpe, 2016; Andersson, 2010; Smith, 2017). Resultatet 

visar också individens styrka att se framåt med fokus på att leva sitt liv utifrån nya livsvillkor 

(Kristofferson, 2006). Detta kan uppfattas som en motsättning till Sinclair studie 2009 som 

visat att individerna inte kunnat anpassa sig till den nya livssituationen utan har behövt göra 

stora livsförändringar med nytt arbete, ny diet och behov av nya kläder. Patienter med stomi 



 

13 
 

 

som inte kan anpassa sina vårdrutiner till arbetet kan antingen försöka finna nya 

arbetsförhållanden på samma arbetsplats eller i sin tur hitta ett nytt jobb. Detta är en stor 

förändring som kräver tid och flexibilitet, både från arbetsgivarens sida och från patienten. 

Dessutom finns det individer som tenderar att förknippa sitt arbete med en del av sin identitet, 

den i sin tur kan ta skada när patienten med stomi tvingas avsluta sitt arbete. 
 

Nilssen (2011) beskriver att stomi-patienter upplever obehag och osäkerhet eftersom de 

förlorar kontrollen av tarmrörelsen som i sin tur minskar deras personliga identitet och ger 

känslan av att förlora en kroppsfunktion (Manderson, 2005). Enligt Nilsen (2011) kan 

kroppens ideal påverka individens syn på att titta på egen kropp också.  

 

Fysisk ohälsa och dess begränsning på de aktiviteter som kan vara intima och kräver en viss 

grad av självförtroende kan verka negativt på patienternas sexuella hälsa. Sexlivet hos stomi-

patienter kan påverkas med minskad sexuell aktivitet. Sinclair (2009) beskriver en sådan 

övergång som att anpassa sig till den nya situationen. Som det nämnts tidigare skapar stomi 

vissa begränsningar på patienternas liv; De kunde till exempel inte längre utföra vissa 

aktiviteter, både fysiska och sociala (Honkala et al., 2009; Smith, 2017). Enligt Andersson 

(2010) som påpekar att det finns samband mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet, men som 

Danielsen (2013) påpekar, är rädslan för läckage en begränsning som påverkar livskvaliteten 

negativt. Danielsen (2013) beskriver att patienternas liv blir mindre komplicerat om de har 

olika tekniker för att hantera sin stomi-vård som ökar deras fysiska aktiviteter och sociala liv 

och ökar deras livskvalitet. Olika tekniker som rör den sexuella hälsan hos stomi-patienter kan 

i samband med partner eller vårdpersonal diskuteras. Det skulle kunna leda till högre 

självkänsla och mer acceptans för den nya fysiska situationen. 

 

Resultatet visade att individer kände oro och rädsla för läckage och lukt som i sin tur ledde till 

att de undvek sociala sammanhang och blev isolerad (Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 

2014; Ramirez et al., 2014). Andersson et al. (2010) och Danielsen et. al. (2013) beskriver att 

en del patienter anger att stomin orsakade negativa känslor som osäkerhet och stress samt 

svårigheter att arbeta och även försämrade psykisk välmående (Smith et al., 2016; Thorpe et 

al., 2014). Dessutom beskriver patienterna med en stomi efter operationen en känsla av ångest 

och rädsla och de beskrev också rädslan för att röra på stomi (Capilla-Diaz et al., 2019). 

Uppfattning att patienter såg stomin som negativ upplevelse har hittats i andra studier; till 
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exempel Capilla-Diaz et al (2019) beskriver bland patienter som lider av en inflammatorisk 

tarmsjukdom, att det finns många som väljer att få en stomi. Det leder till individens vardag 

blir lättare genom att ha en stomi vilket gör det lättare att uthärda den kroniska sjukdomen. 

Denna nya situation är resultatet av en förändrad kroppsbild som kan påverkar patienternas 

självförtroende till en stor grad. Psykisk ohälsa är en faktor som visats vara stort påverkad av 

de andra huvud fynden såsom fysisk ohälsa och stöd och information från vårdpersonalen. 

Därför är det viktigt att inte överse de stora utmaningarna som stomi-patienter kommer att få 

del av utan att ta upp och fordra till diskussion om dessa fynd med den vårdpersonal som 

finns. 
 

Vikten av stöd och information från vårdpersonalen styrkte Travelbees (1971) i sin 

omvårdnadsteori om att vården ska kunna hjälpa patienter att kunna hitta en mening med 

deras liv genom samtal och kommunikation. Studiens resultat visar sjukvårdens stora roll i 

patienternas hälsa och välmående. Patienterna med stomi upplevde att stöd och information 

från vårdpersonalen är viktiga för dem att ta hand om sig själva och acceptera sina nya 

livssituationer. Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000) lägger vikt den enskilda 

individen som lider av en eller fler sjukdomar och synfält av vårdpersonal på hur de ser på 

individen och hens lidandet (Kirkevold, 2000). Enligt svenska sjuksköterskeföreningen 

(2014) är sjuksköterskans uppgift att lindra patienters lidande. Det innebär att sjuksköterskor 

måste visa respekt för den unika personen, se de som en individ och inte bara som en sjuk 

patient och ta ansvar att ge de rätt information för att kunna uppnå deras behov. Detta 

möjliggör i sin tur för patienterna att medverka i sin egen vård och skapar tillit och hopp i 

deras situation. Resultat beskriver att patienter som fick information var betydligt mer aktiva i 

sin egen rehabiliteringsperiod och de anger att sjuksköterskors information var extra 

betydelsefull då det var mer lättförståeligt än läkarnas språk (Thorpe et al., 2014; Smith et al., 

2016; Manderson, 2005; Herlufsen et al., 2017; Andersson et al., 2010; Ramirez et al., 2014). 

 

Metoddiskussion  

En systematisk litteraturöversikt enligt Friberg (2012) och Henricson (2012) är att kunna 

beskriva en uppsats med hjälp av patienternas upplevelse med intervjuer. Metoden valdes att 

analysera och sammanfatta tidigare publicerade kvalitativa vetenskapliga artiklar med samma 

ämne, vilket var att beskriva patienters upplevelse av en förändrad livskvalitet efter att de har 

fått stomi. 
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Datamaterialet som valdes ut till denna studie är publicerade vetenskapliga artiklar. De var nio 

kvalitativa artiklar som är värdefulla då de beskriver individernas personliga upplevelse av 

stomi. En fördel med denna studie var att valda artiklar har kvalitet granskades för att säkerställa 

för att de har hög kvalitet utifrån Fribergs kvalitetsgranskningsmall (Friberg, 2012). Först lästes 

artiklarnas titel och sedan lästes abstraktet. Abstraktet kunde avgöra om artikeln kunde svara 

på syftet i denna studie. Valda artiklarna lästes noggrann flera gånger att få en helhetsbild och 

sammanfattades punktligt för att hitta likheter och skillnader bland artiklarnas innehåll, på så 

sett minskades risken för feltolkning av materialet (Friberg, 2012). Begriplighet och 

förståelighet ökar trovärdighet i denna studie (Henricson, 2012). 

 

En annan styrka med studien var att endast inkludera kvalitativa artiklar. Kvalitativ metod 

används för att få en djupare förståelse för patienters upplevelse av ett fenomen. En av artiklarna 

samlade information genom telefonintervjuer (Spiers, Smith, Simpson & Nicholls, 2016) 

medan alla de andra författarna använde sig av personliga intervjuer med djupgående frågor 

inom ämnet. Den valda metoden litteraturstudie med kvalitativa studier möjliggjorde analys av 

fler patienters upplevelse av stomi i relation till livskvaliteten. Studierna genomfördes i olika 

länder under olika tidsperioder såsom Sverige, Danmark, USA, Storbritannien, Turkiet, 

Spanien, Irland och Israel. Detta gav en bred uppfattning av upplevelsen att leva med stomi 

även i andra länder i hela världen. Denna studie visade att patienterna i stort sett har likadana 

upplevelser att deras livskvalitet ändras i samband med att få en stomi. Åldersvariationen hos 

deltagarna var från 18 till 85 år och det var både män och kvinnor som deltog, detta ökar 

studiens tillförlitlighet (Henricson, 2012). 

 

En svaghet i denna studie och analysmetoden var att detta studieresultat byggde på författarens 

tolkning och uppfattning av artiklarna. Detta innebär att denna studie är baserad på sekundära 

källor som författarnas tolkning istället för premiärkällor som är patienter med stomi, däremot 

analysen av publicerade artiklar är byggd av författarnas tolkning av patienternas upplevelse av 

att leva med sin stomi och inte patienternas berättelse. En annan svaghet kan vara att bara 

engelska artiklar inkluderades i studien. Artiklar som publicerades på andra språk exkluderades 

vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Klinisk implikation  

Resultat av denna studie kan användas för att utveckla och förbättra vården t ex stöd och 

information från vårdpersonalen förpatienter som har stomi eller ska få den i dagens samhälle. 

Förbättrade fysisk och psykisk hälsa bidrar till ökad livskvalité samt minska komplikationer 

som kommer med följd av stomi. Som Joyce Travelbee (1971) beskriver i sin teori ska 

vårdpersonal hjälpa patienterna att hantera välbefinnande som i sin tur leder till att lidandet 

minskas hos patienter. Det är då speciellt viktigt att se till varje patient får individvård efter sitt 

behov.  

 

Denna studie leder inte till nytt resultat men belyser tydligt att stomi kan påverka psykisk och 

fysisk hälsa och på så sett förändra livskvalitén i sin tur. Vidare undersökningar rekommenderas 

för att belysa hur anhörigas närvaro kan förbättra självkänslan och dessa påverkningar på att 

öka livskvalité hos stomipatienter.  

 

Slutsats 

Stomi kan påverka vardagen negativt, detta främjar fysisk och psykisk ohälsa som leder till 

sämre livskvalitet som i sin tur leder till isolering. Patienterna med stomi har utvecklat olika 

grader av fysiska och psykiska svårigheter inom arbetet, sociala sammanhang och sexuell 

hälsa. Dessa svårigheter har de upplevt förenklats med stöd och information från 

vårdpersonalen, som är väldigt viktig för patienterna. Större del av patienter som får stomi 

börjar acceptera den nya livssituationen efter en tid. Sjuksköterskan sågs i erfarenheterna som 

stomipatienterna delat med sig som en väldigt betydelsefull roll i att kunna acceptera sin 

stomi. Det blir extra viktigt för sjuksköterskor att finnas som stöd med tillräcklig kunskap då 

vårdpersonalen kan hjälpa patienterna att ha bättre självkänsla och kroppsbild som kan leda 

till högre livskvalitet hos stomipatienter. 
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Bilaga 1 

Kvalitetsanalys  

Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier utifrån Friberg (2012).  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven?  

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersöknings personerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnads vetenskapliga utgångspunkter? 14. Sker en 

återkoppling till det praktiska i vårdarbetet 
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Bilaga 2  

Översikt av inkluderade artiklar 

Nr Författare, år, 
land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Andersson, 
G., Engström, 
Å., & 
Söderberg, S.  
 
(2010) 
Sverige 

A chance to 
live: women’s 
experiences of 
living with a 
colostomy after 
rectal cancer 
surgery 

Att beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
att leva med 
stomi efter 
ändtarms-
cancerkirurgi 

Kvalitativ  
 
Intervjuer med 5 
kvinnor 

Resultatet visar att 
stomi begränsade 
kvinnornas vardagliga 
liv samt påverkade 
deras sexualitet 
negativt. De kände oro 
för oljud, lukt och 
läckage som lede till 
förändrade klädstilen 
och deras kostvanor. 
Kvinnorna insåg att 
information var den 
viktigaste delen i deras 
sjukdom och 
behandlingsperiod, samt 
stödet de hade fått från 
familj och vänner var 
väldigt viktigt. 

Hög 

2 Danielsen, A. 
K., Soerensen, 
E. E., 
Burcharth, K., 
& Rosenberg, 
J. 
 
(2013) 
Denmark 

Impact of a 
temporary 
stoma on 
patients’ 
everyday lives: 
feelings of 
uncertainty 
while waiting 
for closure of 
the stoma 

Att undersöka 
patienters 
erfarenheter av 
hur en tillfällig 
stomi påverkar 
dem i vardagen 

Kvalitativ 
 
Grupp-
intervjuer med 
5 män och 
2 kvinnor 

Resultatet visade att 
stomi skapade rädsla 
och osäkerhet bland 
deltagarna att bli 
avslöjade för deras 
förändrade kroppsbild. 
De ansåg att livet går 
vidare även med 
begränsningar 

Hög 

3 Ramirez M., 
Altschuler, 
A., 
McMullen, 
C., Grant, M., 
Hornbrook, 
M., Krouse, 
R.  
 
(2014) USA 

” I didn`t feel 
like I was a 
person 
anymore”: 
realigning full 
adult 
personhood 
after ostomy 
surgery. 
Emotions of 
people living 
with ostomis: 
existential 
comprehension. 

Att få mer 
förståelse om 
patienter med 
stomiupplevelse 
om deras 
nedsatta livs 
förmåga. Samt 
avsaknad att vara 
vuxen med fokus 
på̊ sexualitet 

Kvalitativ  
 
Intervjuer med 
30 kvinnor 

Resultatet visade att 
deltagarna upplevde 
negativ känsla om deras 
förändrade kroppsbild 
och mindre värdighet 
som lede till begränsade 
sociala och sexuella 
relationer. 

Hög 

4 Smith, J. A., 
Spiers, J., 
Simpson, P., 
& Nicholls, 
A. R. 
 
(2016) 
Storbritannien 

The treatment 
experiences of 
people living 
with 
ileostomies: an 
interpretative 
phenomenologi 
cal analysis 

Att analysera 
upplevelsen av 
att leva med en 
stomi 

Kvalitativ 
  
Telefonintervjuer 
med 21 deltagare 

Resultatet visade att 
visa alla deltagarna 
kände att förändrade 
kroppsbild men bara 
några kände negativa 
självkänslor. Ett antal 
deltagarna har pratat om 
att hur stomin 
påverkade deras relation 
till vänner och familj. 
Flera deltagare erhöll 
stöd från vårdpersonal 
och deras partner medan 
andra rapporterade brist 
på stöd. 

Hög 

5 Thorpe, G. 
McArthur, M. 

Healthcare 
experience of 

Att undersöka 
patientens 

Kvalitativ  
  

Resultatet visade att 
stomi innebär ett 

Hög 
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& Richardson, 
B.  
 
(2014) 
Storbritannien 

patients 
following 
faecal output 
stoma-forming 
surgery: A 
qualitative 
exploration 

upplevelser med 
stomi angående 
vård. 

Intervjuer med  
6 män och 
6 kvinnor 

förändrade värld för 
deltagarna. 
Sömnstörning och 
smärta upplevdes som 
hinder för att kunna 
återgå till gamla dagliga 
livet. De flesta ansåg att 
stomi påverkade deras 
relationer. Stöd från 
andra, målmedveten 
vård, egenvård och 
hantering av stomin 
kunde öka deras 
självförtroende 

6 Vural, F., 
Harputlu, D., 
Karayurt, O., 
Suler, G., 
Edeer, A. D., 
Ucer, C., & 
Onay, D. C.  
(2016) 
Turkiet 

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

Att beskriva de 
levda 
erfarenheterna 
hos individer 
med stomi 
relaterat till 
sexuell funktion 
och deras 
förväntningar på̊ 
stomi 
sjuksköterskor 

Kvalitativ  
  
Intervjuer med 14 
deltagare 

Resultatet visade att 
deltagarna rapporterade 
fem syner. Förändring i 
sexlivet, förändring i 
kroppsbild, upplevelse 
av rädsla och oro under 
samlag, psykiskt besvär 
på grund av sexuella 
problem, förväntningar 
på sexuell rådgivning av 
stomisköterskor. 

Hög 

7 Herlufsen P & 
Brodsgaard A. 
  
(2017). 
Danmark 

The lived 
experiences of 
persons 
hospitalized for 
construction of 
an urgent fecal 
ostomy 

Att beskriva de 
upplevda 
erfarenheter av 
sjukhusvistelser 
för patienter som 
genomgår 
brådskande 
stomioperation. 

Kvalitativ 
  
Intervjuer med 
4 män och 
2 kvinnor 

Patienter som har 
genomgår akuta 
stomioperationer kände 
en stor osäkerhet 
gällande sin situation. 
Patienterna hade inte tid 
att vänja sig med 
situationen. 
Patienterna blev tvingad 
att leva med oväntade 
kroppsförändringar som 
ledde till sårbarhet 

Hög 

8 Ayalon R & 
Bachner YG. 
 
(2019) Israel 

Medical, social, 
and personal 
factors as 
correlates of 
quality of life 
among older 
cancer patients 
with permanent 
stoma. 

Att bedöma 
graden av 
livskvalitén hos 
äldre patienter 
med permanent 
stomi 

Kvalitativ  
 
Intervju med 
75 deltagare 

Resultatet visade att 
män hade högre 
livskvalité än kvinnor 
med stomi. De flesta 
tyckte att det är en 
traumatisk händelse att 
få stomi. Positiv 
korrelation mellan 
kroppsbild och 
livskvalité. 

Hög 

 


