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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Idag finns det runt 43 000 personer i Sverige som lever med stomi och sedan 2006 har 

antalet patienter ökat i alla regioner och landsting. Operationen med stomi kan förändra 

patientens livssituation och dess upplevelse om den nya vardagen efter stomioperationen 

kan påverka individens livskvalitet. Sjuksköterskans roll i möten med denna patientgrupp 

är att lindra deras lidande och främja deras livskvalitet. Patienters förändrade 

välbefinnande och livskvalitet efter stomioperationen ställer krav på sjuksköterskans 

kapacitet till att främja livskvaliteten.  

 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva utmaningar och livskvalitet hos patienter efter stomioperation samt 

behov av stöd av sjuksköterskan.  

 

 

Metod  

Denna litteraturöversikt grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa. Databassökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. De 15 

inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets bedömningstabell och 

analyserades med stöd av integrerad analys. 

  

 

Resultat 

I studien framkom tre kategorier; patientens utmaningar, livskvalitet hos patienter efter 

stomioperation samt behov av sjuksköterskans stöd.  

 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultatet att patienter som får stomi upplever negativt i större 

utsträckning som har sämre inverkan på deras livskvalitet. Sjuksköterska stöd genom 

rådgivning, stomiutbildning och egenvård kan minska problem och komplikationer i 

vardagen som har bättre inverkan på livskvalitet. 

  

 

 

Nyckelord: Stomi, livskvalitet, stomivård, sjuksköterskans roll och stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

Today, there are around 43,000 people in Sweden living with an ostomy and since 2006 

the number of patients has been increased in all over the country. The change in the 

patient's life situation and their experience of the new everyday life after the ostomy 

operation affects the individual's quality of life. The nurse's role in the meetings with this 

group of patients is to alleviate their suffering and promote their quality of life. Patients' 

changed well-being and quality of life after the ostomy operation lies demand on the 

nurse's capacity to promote quality of life. 

  

Aim 

The purpose was to describe challenges, quality of life in patients after ostomy surgery and 

the need for support from the nurse. 

 

 

Method 

This literature review is based on 15 scientific articles, both qualitative and quantitative. 

The database search was carried out in the databases PubMed and CINAHL. The included 

articles were peer-reviewed according to Sophiahemmet's assessment and analyzed with 

support from integrated analysis. 

  

Results 

The study identified three categories; patient's challenges, the quality of life of patients 

after ostomy surgery and the need for nurse support. 

 

Conclusions 

In summary, the results show that patients who have an ostomy experience negatively to a 

greater extent that have a lower impact on their quality of life. Nurse support through 

counseling, ostomy education and self-care can reduce problems and complications in 

everyday life that have a better impact on quality of life.  

 

 

Keywords: Stoma, quality of life, ostomy care, nurse's role and support. 
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INLEDNING 

 

Vid första mötet, med att leva med stomi, upplever patienten och närstående i allmänhet 

kris. Beroende på diagnosen, som ofta är cancer eller akut skov av en tarmsjukdom, 

uppkommer känslor om hur livet med stomi ska bli. Sjuksköterskan kan med stöd och en 

lärandeprocess hjälpa patienten att hitta alternativa strategier för att åstadkomma 

välbefinnande och hälsa poststomi. Målet är att vara oberoende och uppnå en bra 

livskvalitet med en god omvårdnad (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). Yrkesrollen 

som sjuksköterska kräver att sjuksköterskan lägger vikt på att främja livskvalitet både ur 

vårdarens och stomipatientens perspektiv. Om ömsesidiga åtgärder kring stomivård 

upprätthålls gör det att livsbegränsningar vid stomioperationen hanteras på bästa sätt, och 

patienten kan då få ökad kontroll över sitt eget liv som i sin tur leder till ökad livskvalitet 

(Diaz et al., 2018). 

 

 

BAKGRUND 

Stomi  

 

Stomi är ett kirurgiskt ingrepp som ursprungligen kommer från det grekiska begreppet 

"stomi" (στόμα) och betyder "mun" (Ambe et al., 2018). Sjukdomar eller anomali i köns- 

eller mag-tarmkanalen kräver ofta avlägsnande av organ och skapande av en artificiell 

öppning (stomi) för att möjliggöra eliminering av urin eller avföring (Maydick, 2016). En 

tarmstomioperation är en typ av kirurgiskt ingrepp där en konstgjord öppning på buken 

skapas genom en operation där tarmen dras ut genom en öppning i huden, vrängs ut och in 

som en polokrage och sys fast på huden. Syftet är att avföring och urin samlas upp i en 

stomipåse som sitter utanpå magen (Nilsen, 2011b).  

 

Det finns tre huvudtyper av stomier som sjuksköterskan kan möta (Persson, Berndtsson & 

Carlsson, 2008).  Det vanligaste är kolostomi medan den minst vanliga är urostomi. Det 

finns också ileostomi, som alltmer bildas på grund av kirurgiska förbättringar och det 

minskade behovet av en permanent stomi. En kolostomi bildas från tjocktarmen och 

passerar vanligtvis i form av mjuk avföring och flatus (gas i tarmsystemet eller gas som 

passerar genom anus) i en sluten påse. En ileostomi bildas från ileum (tunntarmen) och 

kommer att passera cirka 800 ml lös, grötliknande avföring och flatus under dagen i en 

dränerbar påse, vilken kräver tömning mellan fyra och sex gånger om dagen. En urostomi 

bildas vanligtvis från segment från ileum och detta ger namnet ileal ledning. En urostomi 

passerar urin och en liten mängd slem i en dränerbar påse med en bung eller kran som 

kräver tömning fyra till sex gånger dagligen. En frisk stomi är antingen röd eller rosa i 

utseende eller vanligtvis rund eller oval i form. En idealisk kolostomi bör minimeras högt 

över bukshudens nivå och är ofta 30–35 mm i diameter, och bildas vanligtvis i vänster 

iliac-fossa. En ileostomi och en urostomi ser ofta lika ut (förutom utgången) och har en 

liten pip på cirka 25 mm och är ungefär 28–30 mm i diameter och de bildas i höger iliac 

fossa mest vanligt. En kolostomi eller en ileostomi kan vara tillfällig eller permanent, 

beroende på vilken typ av operation som utförs och indikationen för operationen, medan en 

urostomi alltid är permanent (Burch, 2011). Orsaker till stomiinläggning är 

inflammatoriska tarmsjukdomar som kallas för både ulcerös kolit (UK) och Crohns 

sjukdom (CD). Dessa sjukdomar är kroniska och har plötsliga försämringsperioder där 

tarmslemhinnan kommer att bli sårig och inflammerad. CD utvecklas ofta i 

magtarmkanalen, från munhålan till anus. Den vanligaste lokalisationen är i distala ilium 

och därnäst i kolon och kan vara svårt att urskiljas från UK. Vid inflammatoriska 
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tarmsjukdomar finns också en ökad risk för kolorektalcancer (Ericson & Ericson, 2012). 

Ileus (tarmvred) är en vanlig tunntarmsjukdom som innebär stopp i tarmen, där finns en 

stor risk till att blodcirkulationen till tarmavsnittet stryps, vilket kan leda till vävnadsdöd 

(nekros). Orsaken till ileus kan vara tumör och volvolus. Behandlingen är kirurgisk som 

innebär att man avlägsnar det sjuka området där tarmen sys ihop eller medförs till 

sigmoidestomi (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). En kolostomi eller ileostomi 

kommer att vara antingen en ände eller en loop-stomi beroende på operationen, men 

urostomi är alltid en slutstomi (Burch, 2011).  

 

Komplikationer av stomi 

 

Patienter med stomi kan få komplikationer som kan förekomma både tidigt eller en längre 

tid efter inläggningen av stomin. Komplikationer varierar beroende på typ av stomi samt 

hur lång tid efter operationen som uppföljning utfördes. Komplikationerna kan visa sig i 

form av hudproblem, bandageproblem, funktionsproblem eller i forma av smärtor som 

påverkar patientens sociala liv samt patientens anpassning till stomioperationen. Andra 

komplikationer är nekros (vävnadsdöd), stenos (förträngning av stomiöppning), läckage, 

parastomaltbråck (stomibråck), dåligt placerad stomi, reaktion, prolaps, granulom 

(svullnad) och svampinfektion. Flera av dessa komplikationer kan orsaka hudproblem 

(Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). 

 

En studie av Hirsch et al. (2015) visade att patienter som genomgått stomioperation kan få 

komplikationer som förlänger sjukhusvistelsen. De komplikationer som benämns är 

hydroelektrolytiska förändringar, partiell eller fullständig sårhud, tarmhindring, intra-

abdominal infektion, stomistenos, tarmblödning, para-stomalt bråck, komplikationer i 

kutan, (t.ex. sår, infektioner eller nekros), stomikonstruktion eller tillbakadragning, 

stominekros, dålig positionering, stomiprolaps och andra IBD-relaterade operationer 

(Hirsch et al., 2015). En studie av Bibi (2019) har visat hudkomplikationer som det största 

problemet efter stomioperationen. I studien identifierades även förebyggande- och 

hanteringsteknik på hudkomplikationer hos stomipatienter. Patienterna har kommit fram 

till att olika anledningar till hudskada runt stomi är relaterat till stomiutbildning, 

patientteknik, patientens hälsa samt kulturella skillnader. Rapporten pekar på att 80 procent 

av patienterna får hudkomplikationer relaterade till informationsbrist (Bibi, 2019). 

 

Utmaningar med att försedd med stomi  

 

Fysisk och psykisk  

 

Kroppsuppfattning kan definieras som bilden av vår kropp som vi upplever den i vårt 

medvetande eller på det sättet som kroppen framträder inför oss själva (Persson, 

Berndtsson & Carlsson, 2008). Definitionen lyfter fram både inre och yttre upplevelse av 

kroppen. Kulturella och personliga normer kan påverka kroppsuppfattningen. I samband 

med en stomioperation involveras patienten med kroppsuppfattning. Det är inte enbart den 

yttre kroppen utan även den inre kroppen påverkas utav stomioperationen. Postoperation 

procedurer, kontinuerliga behandlingar och så småningom förändrade livsförutsättningar 

har inverkan på patienten fysiska och psykiska utmaningar. Patienter med stomi 

genomgick både fysiska och psykiska förändringar som kunde påverka hälsan och 

livskvaliteten. Patienter utryckte känslor av depression och ångest, hopplöshet och 

hjälplöshet. Konsekvenser av sjukdom, olycka, operation eller reform i 

eliminationsmönstret kan förändra en persons självkänsla. Förändringarna kan leda till att 
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patienten känner sig begränsad och värdelös då hen förlorar kontroll över en del av sin 

kropp och funktioner. Konsekvenserna leder även till att patienten blir beroende av vård 

relaterad till kontinuerlig behandling och behov ett större behov av att ta hand om sig själv 

och sin kropp. Det är viktigt att vårdaren tar hänsyn till vad patients känslor utvisar och 

vad den nuvarande delad kropp och själ uttrycker (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008).  

 

Psykosociala  

 

En stomioperation har ofta en negativ påverkan på psykosociala liv (Persson, Berndtsson 

& Carlsson, 2008). Patienten kan uppleva känslan av förlust av kontroll i förhållande till 

kroppsfunktion. För att övervinna detta behöver patienten anpassa sig psykologiskt, genom 

en process av acceptans och anpassning. Den psykosociala hälsan har en lika stor betydelse 

som den fysiska och psykiska hälsan, för att hålla balans i livet (Brown, 2017). Att leva 

med en stomi leder i många fall till en stor viktnedgång relaterat till sjukdomen och kan 

förstärka känslan av sjukdomen. Många upplever en osäkerhet och rädsla för läckage och 

odör från stomin, att den synas genom kläder eller att okontrollerade ljud från gaserna ska 

höras. Detta leder till sämre självkänsla, försämrad sexuell lust och förlust av intresse och 

mindre deltagande i aktiviteter vilket kan påverka det sociala livet negativt. Kvinnor med 

stomi har visat större missnöje med sin kropp och känslor än män. Stomiopererade 

personer behöver vänja sig med nya livsförändringar samt att leva med stomin. Ofta kan 

kroppsuppfattningen förbättras med en god omvårdnad samt med tiden (Persson, 

Berndtsson & Carlsson, 2008). 

 

Sexualitet 

 

Sexualitet är en viktig del av det dagliga livet som kan påverkas av ytterligare faktorer 

liksom sjukdomar och kirurgi (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). Stomioperation har 

en inverkan på samliv och sexualitet på olika grader. Stomi påverkar patientens sexuella 

lust genom oro, nedsatt allmäntillstånd, övervikt eller viktnedgång orsakade av 

kortisonbehandling och smärta, avföring med inkontinens eller trängningar (Persson, 

Berndtsson & Carlsson, 2008). En studie visar att majoriteten med stomioperationen 

upplever en otroligt negativ påverkan på det sexuella livet och samlivet. Patienter med 

tarmstomi tappar ofta den sexuella tillfredsställelsen och lusten. Flera beskriver att deras 

sexuella drivkraft har försvunnit efter stomioperationen (Gonzálees, Holm, Wenström, 

Haglind & Angenete, 2016). Yilmaz, Celebi, Kaya och Baydur (2017) påpekar i sin studie 

att patienter kan isolera sig från sin make och samhället om de känner sig otillräcklig 

sexuell aktiv på grund av kroppsbild och fysiologiska och psykologiska förändringar. Det 

kan omvandlas till sexuell dysfunktion på lång sikt som har negativ påverkan på deras 

livskvalitet.  

Många är rädda att bli ensamma och avvisade känner sig mindre sexuellt aktiv (Nilsen, 

2011b). Hur patienter upplever situationen beror i hög grad på deras personlighet. Det 

betyder att en patient som känner sig trygg i sitt samliv kan vilja återuppta sitt sexuella liv. 

Däremot kan patienter som känner inte sig trygg i sin sexualitet få större problem i det 

sexuella livet. Tillräcklig information gällande hur stomin kan påverka sexuallivet, har stor 

betydelse i patientens anpassning efter operationen, även om samtalet om samliv och 

sexualitet inte är enkelt att ha (Nilsen, 2011b). Den initiativa diskussionen mellan 

sjuksköterska, patienten och närstående ska påbörjas tidigt och omedelbart. Detta kan 

motverka sexuell disfunktion hos patienter med stomi (Sun et al., 2017). En god 

omvårdnad gör det lättare för patienterna att öppna sig om sexualitet vilket i sin tur 
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möjliggör att personalen kan identifiera och hantera vanliga sexuella problem hos patienter 

med stomi. Det är viktigt att båda parter accepterar förändringar med kroppen och att vänja 

med livet med stomi (Nilsen, 2011b). 

Sjuksköterskans professionella ansvar  

Enligt International Council of Nurses (ICN) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden att: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Vården kräver respekt för alla mänskliga rättigheter inklusive rätten till liv, kulturella 

rättigheter och värdigheter. Lika vård ska ges till alla människor med respekt, oavsett 

hudfärg, ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund, nationalitet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, sjukdom, social ställning och politiska åsikter. Sjuksköterskan ska 

erbjuda vård till varje individ, närstående och samarbeta med andra yrkesgrupper i sitt 

arbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) beskriver sex kärnkompetenser för legitimerad 

sjuksköterska med målet att sjuksköterskor ska bli bättre rustade så att vårdens kvalitet och 

säkerhet ökar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kompetenserna som beskrivs är 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 

förbättringskunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska framkommer det att ”den legitimerade sjuksköterskan ansvarar 

självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, 

bibehålla eller återfå̊ sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning 

och uppnå̊ bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

 

Sjuksköterskans roll vid vård av stomi 

 

Sjuksköterskan kan med hjälp av sin kunskap om krissituation, och beroende på behov av 

varje enskild, hantera den stressiga situation som uppstår hos patienter och närstående 

(Almås et al., 2011). Postoperativ omvårdnad är en viktig resurs och det är sjuksköterskans 

ansvar att tillgodose patientens och närståendes behov. Sjuksköterskan kan påverka 

livskvaliteten hos stomipatienter genom att dämpa stress, osäkerhet och ångest och andra 

faktorer som ska tas hänsyn till (Persson et al., 2008).  

 

Enligt Johnson, Readding & Ryan (2015) beskrevs sjuksköterskans roll som en unik 

position att erbjuda löpande stöd och råd som gör det möjligt för stomipatienter att uppnå 

sin bästa livskvalitet. Livskvaliteten leder till att de kan upprätthålla sin familj, sitt arbete 

och sina sociala uppgifter samt återvända till relationer, aktiviteter, sport, hobby och 

livsstil som de hade före sin operation. Sjuksköterskor kan använda sina kunskaper och 

kompetenser för att erbjuda sådant stöd. Sjuksköterskans fördjupade kunskaper om 

hjälpmedel och tillbehör kan hjälpa patienterna, inte bara med att upprätthålla en sund hud 

utan till att känna sig trygg och säker när de bär på sin stomi. Patienter ska fungera 

självständiga för att kunna leva ett så gott liv som möjligt (Johnson, Readding & Ryan, 

2015).  

 

Sjuksköterskan behöver god kunskap om hur inlärningsprocessen kan utföras på ett 

pedagogiskt sätt (Nilsen, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar nära och i dialog 

med patienten, samt följer patientens framsteg under vårdtiden och utvärderar resultat. 
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Dessutom det är essentiellt att sjuksköterskan ger stöd och har ett bra samarbete med 

närstående och hemsjukvården. Sjuksköterskan ska ge information till de stomiopererade 

patienterna, undervisa om stomiutbildning och ge möjligheter till patienter att träna 

stomiskötsel flera gånger på sjukhuset för att kunna känna sig mer trygg så mycket som 

möjligt. Patienter ska uppfatta vad en stomi innebär, veta hur de kan hantera läckage och 

bandageringen både praktiskt och känslomässigt. Att klara sin stomivård är den viktigaste 

för patienten att kunna anpassa sig till den nya livssituationen (Nilsen, 2011). 

 

Saraiva de Aquiar et al. (2019) menar att en stor förändring sker i livet med 

stomioperationen som kan minskas med anpassningen till det nya tillståndet med stomin. 

Det har observerats att de flesta anpassningshindren är läckagerädslan och okontrollerbara 

ljud. En sjuksköterska med olika strategier såsom strukturerad, kontinuerlig och långvarig 

omvårdnad möjliggör att patienter kan hantera de fysiska, psykiska och psykosociala 

förändringarna efter stomioperationen. Ju bättre de kan hantera begränsningarna, desto 

ökad möjlighet att de uppnår högre livskvalitet. (Saraiva de Aquiar et al., 2019).  

  

En studie av da Cunha Ferreira, Barbosa, Sonobe och Barichello (2017) belyser 

sjuksköterskans viktiga roll gentemot patientens upplevelse. Patienten beskriver med hjälp 

av sjuksköterskans stöd och stomiutbildning blev det lättare att hantera sin rädsla och 

ångest efter stomioperation. Under tiden och med stöd av sjuksköterskor genom 

anpassningsstrategier kan patienter lättare integrera sig med förändringar i mångfaldiga 

dimensioner. Deras acceptans kan förbättras genom ett planerat stöd från sjuksköterskor, 

integrationen med närstående och vänner (da Cunha Ferreira, Barbosa, Sonobe och 

Barichello, 2017).  

 

 

Orems Egenvårdsteori  

 

Dorothea Orems omvårdnadsteori inriktar sig på varje människas egenvårdande förmåga. 

Teorin handlar om en behovsteori vilket grundar sig i människor olika behov av 

psykologisk, fysiologisk och socialt art. Enligt denna teori har de individerna förmågan att 

själva styra sin utveckling och sitt handlande för att uppnå en god hälsa. Orem anser att en 

människa är en aktiv och fri varelse som är reflekterande över både sin omgivning och sig 

själv, och som kan uttrycka sig i symboler. En människa kan uppnå välbefinnande genom 

egenvård. Individen själv har ett stort ansvar för att utveckla goda vanor och på så sätt 

främja hälsa. Teorin om egenvård är en av de tre delteorier som Orems omvårdnadsteori 

om egenvårdsbalans baseras på. Teorin om egenvård handlar om en individs förmåga att ta 

hand om sig själv och dess närstående. Egenvård kan anses som ett inlärt beteende och 

vuxna kan medvetet handla aktivt för att främja välbefinnandet. En rad olika faktorer 

påverkar en individs kapacitet till egenvård och dessa är kön, ålder, mognadsnivå, 

hälsostatus, socialt nätverk, livsstil och familjesituation (Orem, 2001).  

 

 

Livskvalitet - teoretisk utgångspunkt:  

 

Livskvalitet innebär en subjektiv upplevelse av välbefinnande. Ett gott liv är en 

tankeskapelse som härstammar från värden i människors vardagsliv. Att förverkliga dessa 

värden i människors vardag möjliggör förutsättningar för att människor ska kunna uppleva 

hälsa och välbefinnande i form av en tillfredställande- och lyckokänsla i livet (Rustoen, 

1992). 
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Livskvalitet definieras som värdet som kan beskriva livet eller uppfattas som hälsotillstånd 

till följd av förändringar som kan uppstå på grund av skador i funktionellt tillstånd, 

uppfattningar och sociala faktorer när de påverkas av sjukdomar, behandling och hälsa 

politik (da Cunha Ferreira, Barbosa, Sonobe och Barichello, 2017).  

 

Ventegodt, Merrick and Anderson (2003) beskriver i sin studie om Abraham Maslow´s 

teori. Abraham Maslow är en amerikansk psykolog som år 1962 etablerade en teori om 

livskvalitet. Maslow baserade sin teori i utveckling av lycka och välbefinnande relaterat till 

de mänskliga behoven. Han beskrev sin strategi som en existentialistisk psykologi för att 

inse meningen med livet. Han beskrev att när man tar ansvar för sitt eget liv, upplever man 

högre livskvalitet. Patienten blir då friare, starkare, lyckligare och friskare, vilket spelar en 

viktig roll i vården. Även om kroniska sjukdomar inte försvinner (trots den bästa möjliga 

biomedicinska behandlingen) kan patienter fortfarande kan få en förståelse och leva med 

sin sjukdom för att få bättre livskvalité. Dessutom finns det dolda potential i människan för 

att förbättra sitt liv. En viktig del av Maslows teori är att människan måste erkänna sin lust 

för liv, behov och önskan att bidra, något som ofta finns djupt nere i människans existens. 

För att hitta denna dolda mening med livet måste man granska sitt eget liv och existens 

noggrant för att lära känna sitt innersta sig. Abraham Maslow framställer det goda livet 

som ett uppfyllande av behov. Denna syn på livskvalitet har använts genom historien. 

Maslows perspektiv är relativt enkel: lycka, hälsa och förmåga kommer att uppnås när man 

tar ansvar för att uppfylla alla sina behov. Svårigheten med detta ligger i det faktum att 

man måste känna sig själv tillräckligt väl för att förstå vilka behov man verkligen har. 

Maslow försökte lösa detta svåra problem genom att ge en universell teori för personlig 

utveckling och behov, där nästa behov avslöjas när du inser det föregående (Ventegodt, 

Merrick and Anderson, 2003). 

 

Livskvalitet kan beskrivas utifrån fyra faktorer: fysiskt välbefinnande, psykologiskt 

välbefinnande, socialt välbefinnande och andligt välbefinnande (Su et al., 2017). Att 

inneha kunskap om vilka resurser som finns i vården gör det lättare för patienten att 

kontakta sjukvården. Kunskap om sin egen kropp och själ leder till att personen mår bättre 

rent generellt. Egenvård är nyckeln till att patienten ska kunna stora hantera 

livsförändringar (Su et al., 2017). I en studie av Diaz et al. (2018) lyfts det fram hur 

stomipatienter upplever olika förändringar i sitt liv. Bland annat emotionella och sociala 

förändringar, hur personens relationer och kroppsbild förändrats samt vilka begränsningar 

som upplevs i vardagen. I studien framkommer sjuksköterskors åsikter gällande 

stomipatienter med hjälp av en modifierad Delphi-metod. Resultatet belyser den sociala 

påverkan som det vanligaste problemet. Andra viktiga aspekter i studien är behovet av 

interaktioner gällande egenvård samt ett ömsesidigt samarbete mellan vårdtagare och 

vårdgivare för att främja livskvaliteten.  I samband med en stomioperation kommer 

plötsliga förändringar av patientens kroppsbild. Detta skapar ofta förvirring och negativa 

förändringar i hur personen uppfattar sig själv vilket i sin tur leder till minskad självkänsla 

och har en negativ påverkan på livskvalitet (da Cunha Ferreira, Barbosa, Sonobe och 

Barichello, 2017). Diaz et al. (2018) framkommer vidare att när personerna inte fått lära 

sig egenvård, kunde det utlösa rädsla i sociala relationer, isolering samt leda till 

begränsningar i livet.  
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Problemformulering 

  

Att bli bärande av stomi innebär en stor förändring i en persons liv och har en stor inverkan 

på personens mående och livskvalitet. Stomin innebär ett angrepp på den personliga 

integriteten och påverkar personen både fysiskt och psykiskt. Stomin kan förändra hela 

personens liv och kan ofta leda till depressiva känslor, isolering och undvikande beteenden 

när det gäller sociala aktiviteter. Stomin kan även innebära post-operation komplikationer. 

Varje steg, från indikationerna genom förberedelser och kirurgi till stomivård måste, i 

samarbete med varje enskild patient, planeras noggrant tillsammans med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans ansvar är att ge rätt anpassad omvårdnad för att främja hälsa och 

möjliggör att patienten kunna få tillbaka sin självständighet som leder till bättre livskvalitet  

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva utmaningar, livskvalitet hos patienter efter stomioperation samt 

behov av stöd av sjuksköterskan.  

 

 

METOD  

Design  

 

En litteraturöversikt valdes som metod vilket, enligt Friberg (2017), innebär en 

sammanställning av data som grundar sig av existerande forskning. Polit & Beck (2017) 

beskriver att en litteraturöversikt karakteriseras som aktuell, grundlig, konsekvent, 

omfattande och opartisk. Fördelen med litteraturöversikt är att den ger möjligheten att 

kritiskt granska litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte samt att få översikt gällande 

aktuella kunskapsläget (Friberg, 2017). En litteraturöversikt är baserad på trovärdighet och 

ska inte speglas av författarens egna synpunkter eller uppfattningar (Rosén, 2017). Vidare 

påpekar Rosén att en bra litteraturöversikt följer principer för att minska godtycklighet 

eller slumpens risk som påverkar slutsatserna.  

 

 

Urval  

 

Artiklar i denna studie belyser förändrad livskvalitet hos patienter med stomi och 

sjuksköterskans stöd efter operationer. Författarna har avgränsat sökningen med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier för att specificera litteratursökningen och höja 

trovärdighet och giltighet (Rosén, 2017). Studien innehåller endast kvalitetsgranskade 

artiklar. Det innebär att flera forskare med god kunskap inom området har granskat 

artiklarna (Friberg, 2017). Polit & Beck (2017) beskriver att kvalitetsgranskade artiklar 

artiklar betraktas ha högre värde än icke kvalitetsgranskade artiklar.  

 

Inklusionskriterier var de vetenskapliga artiklarna som beskrev syftet. Sökningen 

avgränsades till artiklar som var kvalitetsgranskade artiklar, skriven på det engelska 

språket, skrivna mellan åren 2009–2019 samt inkluderade personer med över 18 år. Friberg 

(2017) konstaterar att engelska är vetenskapens officiella språk.  

 

Exklusionskriterier var artiklar som inte kunde besvarat syftet t.ex. studier som omsluter 

patientens upplevelse och förändrade livskvalitet efter stomioperationen och behov av 

sjuksköterskans stöd i denna litteraturöversikt. 
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Datainsamling  

 

Datainsamling är en omfattande process som består av flera steg där målet är att identifiera 

relevanta artiklar. Det är viktigt att skapa en strukturerad sökstrategi för att få fram ett 

resultat med hög trovärdighet (Kristensson, 2017). Datainsamlingen genomfördes med 

sökning i databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulativ Index to Nursing & Allied 

Health Literature (CINAHL Complete) med hjälp av identifierade sökord. PubMed 

innehåller forskning och litteratur inom medicin och omvårdnad och är en av världens 

största databaser. I databaserna görs sökning med sökord utifrån syfte och 

problemformulering med fokusering på omvårdnad. CINAHL Complete är en databas som 

används som ett redskap för att få tillgång till forskning och artiklar inom hälso- och 

sjukvården. Datainsamlingen redovisas i en tabell (Tabell 1) och ger läsaren en bild av hur 

sökningen gick till, dess relevans och reproducerbarhet. Reproducerbarhet handlar om att 

sökningen ska kunna göras om av någon annan och med hjälp av insamlingens kriterier 

leda till liknande resultat och slutsats (Kristensson, 2017). 

Denna litteraturöversikts sökord blev på svenska ”stomi”, ”livskvalitet”, ”egenvård”, 

”omvårdnad” och ”sjuksköterskans roll” som med hjälp av så kallad ”svensk MeSH-

termer” översattes till ”ostomy” och ”ostomized”, ”quality of life”, ”nursing care” och 

”nurses role”. Svenk MeSH-termer är en webbplats där svenska medicinska ord översättas 

till engelska (Polit & Beck, 2017). Genom booleska operatorn ”AND” och ”OR” 

kombinerades sökorden i både PubMed och CINAHL Complete för att begränsa eller 

utvidga sökningen. 

Databearbetning  

Friberg (2017) betonar att genom hjälp av experter blir det lättare att finna relevanta 

artiklar. Därför skedde ett möte med en av Sophiahemmets bibliotekarier för att få hjälp 

med sökningen. Databassökningen inleddes med sökningar i databaserna PubMed och 

CINAHL Complete med kombination av relevanta sökord till syftet och 

problemformuleringen och fick ett bra antal träffar.  Sedan samlades de abstrakt som 

bedömdes vara kvalificerat för att undersökas vidare i ett dokument. 15 artiklar valdes ut 

och analyserades i sin helhet enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag (bilaga 

A). 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL Complete 

Databas 

och datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antar 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL 

Complete  

2019-09-03 

Ostomized AND 

quality of life  

 

24 

 

18 

 

3 

 

1 

PubMed 

2019-09-03 

(((((ostomy[MeSH 

Terms]) OR 

stoma[Title/Abstract]) 

OR 

stomas[Title/Abstract]) 

709 120 10 3 
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AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang] AND 

adult[MeSH])) AND 

quality of life  

CINAHL 

Complete 

 

209-09-05 

( (MH "Ostomy+") OR 

(MH "Ostomy Care+") 

OR (MH "Wound, 

Ostomy and 

Continence Nursing+") 

) OR stoma OR 

stomas AND quality of 

life AND self-efficacy 

 

7 7 3 1 

CINAHL 

Complete 

 

209-09-02 

( (MH "Ostomy+") OR 

(MH "Ostomy Care+") 

OR (MH "Wound, 

Ostomy and 

Continence Nursing+") 

) OR stoma OR 

stomas AND quality of 

life  

 

235 100 13 5 

CINAHL 

Complete 

2019-09-05 

Stoma And quality of 

life AND education 

 

31 28 5 1 

PubMed  

 

 

 

2019-09-05 

(((((ostomy[MeSH 

Terms]) OR 

stoma[Title/Abstract]) 

OR 

stomas[Title/Abstract]) 

AND "last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang] AND 

adult[MeSH])) AND 

nursing care  

 

58 

 

30 

 

4 

 

1 

 

 

 

CINAHL 

Complete 

 

2019-09-03 

Ostomatest AND 

quality of life AND 

nurse  

 

 

27 

 

17 

 

3 

 

1 

CINAHL 

Complete 

stoma AND 

psychosocial AND 

adaptation 

56 18 4 1 
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CINAHL 

Complete 

Otomy AND nursing 

care AND quality of 

life 

3 3 1 1 

 

Total  

  

1150 

   

15 

 

 

Dataanalys  

 

Polit & Beck (2017) beskriver att i en litteraturöversikt är fokus på identifiering av 

relevanta kategorier för att hitta skillnader och likheter inom valda data. För att finna dessa 

kategorier används matriser som underlättar att få en överblick av allt innehåll. Med 

inspiration av Kristensson (2017) används en integrerad analysmetod. Analysmetoden 

handlar om en sammanställning av resultatet för att få en överblickbar presentation av 

resultatet. Det innebär tre steg: genomläsning, kategorisering och sammanställning av 

resultat där studiernas resultat hänger ihop till varandra. I syfte att urskilja skillnader och 

likheter granskades de utvalda artiklar på nytt. Författarna i denna studie strök under 

skillnader och likheter i artiklarna och sedan antecknade ner de övergripande kategorierna 

som utgjorde en grund för rubrikerna i resultatet. Sedan påbörjades en sammanställning av 

resultatet från samtliga studier (Kristensson, 2017). Sammanlagt hittades 15 artiklar som 

inkluderades i resultatet. Innehållet i artiklarna analyserades och sammanfattades efter 

tidigare nämnda steg.  

 

Kvalitetsgranskning 

  

Vid kvalitetsgranskningen granskades kvaliteten av framtagna artiklar i fulltext utifrån 

valda inklusions– och exklusionskriterier. Artiklarna granskades för att tydliggöra dess 

relevans och möjlighet att besvara denna litteraturöversikts syfte. Vid granskningen 

utvärderades studiernas design, eftersom studiedesign utgör en viktig faktor i 

kvalitetsgranskningen och kan visa på risker för systematiska fel. Studierna bedömdes 

utifrån olika kriterier som hög, medelhög eller låg kvalitet (Rosén, 2017). 15 artiklar valdes 

ut och analyserades i sin helhet enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag 

(bilaga A). För kvalitet avseende studier med kvalitativ och kvantitativ metod samt 

vetenskaplig klassificering. Detta bedömningsunderlag är modifierat utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De granskade 15 artiklar 

som inkluderades i matrisen består av 5 av hög kvalitet och 10 av medel kvalitet (se bilaga 

B).  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Denna litteraturöversikt har utgått utifrån riktlinjer för god medicinsk forskning och fusk 

och ohederlighet har inte förekommit inom studien. Det betyder att studien har skrivits 

med avsteg från datafabricering, stöld eller dataplagiat, metoder eller hypoteser utan källor 

eller förvarning forskningsprocessen genom felaktiga inklusion eller exklusion av data 

eller genom oriktig dataanalys som inleds till förvrängning av tolkningen (Forsberg, 2016). 

I en litteraturöversikt är det viktigt att överväga etiska förhållningssätt och undvika att 

tolka eller förvränga fakta. Författarna i den studie speglade etisk övervägande, har hållit 
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sig korrekt och rättvis och har inte lagt personliga åsikter och tolkningar i texten 

(Helgesson, 2015). 

 

Helsingforsdeklarationen är den mest välkända forskningsetiks riktlinje som antogs 1964 

med fokus på medicinsk klinisk forskning. Deklarationen är utarbetat av World Medical 

Assosiation och syftar till att åstadkomma etiska regler med grundläggande principer om 

intresse och hälsa av deltagarna i forskning utifrån etiska principer och regler (Kjällström, 

2017).  Lagen om etikprövning av forskning som avser människor är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(Utbildningsdepartementet, 2003). Det betyder att individens omsorg ska alltid kommer 

före vetenskaps och samhälles intresse. Deklarationen tar även upp kombinationen av 

medicinsk forskning med vård (Kjällström, 2017).  

 

RESULTAT  

Resultatet grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar varav fyra är kvalitativa studier samt 

elva är kvantitativa studier (se Bilaga B). Alla resultatartiklar är markerad med asterisk i 

referenslistan. Resultatet presenteras i tre kategorier; patientens utmaningar, livskvalitet 

hos patienter efter stomioperation samt behov av sjuksköterskans stöd.  

 

Patientens utmaningar  

  

I en studie av Claessens et al. (2015) framkom att stomi innebär utmaningar i dagliga livet. 

Med stomioperation förekommer fysiska skador, desinficering, förlust av kroppsfunktion 

och förändringar av personlig hygien. I en studie skriven av Lapkin et al. (2018) där det 

beskrevs om patienters utmaningar, rapporterades att stomioperationen påverkar patienter 

på olika dimensioner och det har negativ inverkan på deras livskvalitet. Claessens et al. 

(2015) beskrev också att stomin kan förändra sociala livet och få patienter att känna sig 

annorlunda på grund av förändringar i inre och yttre kropp. Patienten kan känna sig 

överväldigad av att ha en allvarlig sjukdom, och kan ha svårt att förstå stomi som en del av 

sin kropp. Trots allt, varierar reaktionen på stomioperation från person till person. Studier 

från Altuntas et al. (2012) och Bulkley et al. (2018) påpekade att stomioperation uppträder 

problem utifrån emotionella, fysiska och sociala utmaningar och påverkar patientens 

livskvalitet negativt. Förvärrad kroppsbild, depression, ångest och begränsningar leder till 

förändringar i livsstil som har direkt inverkan på arbetsmöjligheter, sociala sammanhang 

och självbild av patienter.  

 

Efter stomioperationen uppträder förändringar i anatomin av en del av kroppen och 

därefter förändringar i den dagliga vardagen eftersom eliminering av avföring och flatus 

sker i en påse och utan kontroll (Dias Torres Silva, Leite Rangel Andrade, Barros Araújo 

Luz, Ximenes Andrade och Freitas da Silva. 2017). Förändringar efter stomioperation har 

en traumatisk och aggressiv process som minskar livskvalitet hos patienter med stomi. Hui 

Tao, Praneed Songwathana, Sang-arun Isaramalai och Qingxi Wang (2016) redogjorde 

stomin som en kroppsavvikelse som skiljer sig från en kontinentanus. I studien 

konstaterades att stomi associeras omedelbart med livslånga förändringar som förändrad 

kroppsutseende, inkontinens och sexuell dysfunktion.  

 

Altuntas et al. (2012) beskrev att hur patienterna känner angående kroppsbilden kan 

påverka deras beteende gentemot familj och vänner samt att deras sexliv kan förvärras.  

Shujuan, Zhiyun Zhang, Aimei Wang, Jiangyun Zhu Hongzhi Tang och Xiaoli Zhu (2018) 

beskrev att stomioperation påverkar patienter på olika dimensioner:  fysiska, psykiska och 
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psykosociala funktioner som har negativ inverkan på patientens livskvalitet efter 

operationen. Hui Tao, Praneed Songwathana, Sang-arun Isaramalai och Qingxi Wang 

(2016) tydliggjorde vidare att de fysiska förändringarna leder ytterligare till olika 

begränsningar i livet och kan orsaka psykosociala hindrar i vardagen. Förändringar i kost, 

kroppsbild, val av kläder, jobb, resor, träning, sociala aktiviteter och sexualliv är allmänna 

problem som minskar livskvaliteten hos patienter.  

 

Claessens et al. (2015) identifierade att plötsligt läckage av avföring, närvaro av lukt, 

deltagande i sport, sömnförändring och behovet av ytterligare behandling var den största 

oron bland personer med stomi. Claessens et al. (2015) beskrev vidare att sömnkvalitet blir 

sämre hos patienter därför att de hade svårt att hitta en bra sömnposition samt vaknade 

flera gånger under natten med rädsla för att stomipåsen skulle läcka. Hui Tao, Praneed 

Songwathana, Sang-arun Isaramalai och Qingxi Wang (2016) redogjorde att ångest och 

depression som ofta rapporterades hos patienter. Psykosociala aspekter innebär förlust av 

personlig kontroll över en del av sin kropp, mindre självkänsla, låg värde, känsla av 

avstånd från kroppen, rädsla för läckage, okontrollerade ljud från tarmen som leder till 

stigma och isolering. 

 

 Claessens et al. (2015) beskrev att förändringarna kan leda till social isolering efter 

stomioperationen. Haughey och McGroggan (2017) berättade om patientens upplevelse 

med läckage som ett vanligt problem och hudsår som den vanligaste komplikation i 

vardagen. De beskrev att stomiskötsel är problematiskt och ett krävande arbete. Patienter 

tyckte att det var svårt att hitta passande stomiplattor för att undvika läckage som orsaker 

klåda, rädsla och stress. Altuntas et al. (2012) beskrev också att läckage, dålig lukt, 

ballongering av stomipåse, svårighet att hålla påsen på plats och dålig sittposition räknas 

som hindrar för patienter med stomi. Både fysiska och psykiska problem kan förvärra 

sociala utmaningar, inklusive känslan av social osäkerhet och brist i självförtroendet som 

kan orsaka social isolering. 

 

Livskvalitet hos patienter efter stomioperation 

 

Haughey och McGroggan (2017) studie hänvisade att patienters upplevelser med 

stomioperationen är individuella och varierar från person till person. Lapkin et al. (2018) 

och Bulkley et al. (2018) beskrev betydelsen av individualiserad stomivård. Lapkin et al. 

(2018) redogjorde även att välplanerad individualiserad stomivård, regelbundet besök, 

stomiutbildning, relevant rådgivning och konsultation är sjuksköterskans ansvar som 

främjar livskvalitet hos patienter med stomi. Haughey och McGroggan (2017) visade i sin 

studie att majoriteten av patienter upplevde negativa känslor som dominerande 

begränsningar, pinsamma, svåra och obekväma upplevelser som minimerade 

livskvaliteten. De allmänna problem som påverkade livskvaliteten nämndes som 

stomiskötsel, rädsla för läckage och hudsår samt förändringar i kost, kroppsbild och kläder.  

 

Lim, He, Chan, Lai (2019) studie undersökte ett psykosocial intervention program på 

patienters livskvalitet med stomi. Programmet bestod av psykosociala strategier som 

utförts genom egenvård och psykoutbildning intervention, vilket har rapporterats ha en 

positiv effekt på hälsoutfall bland annat förbättrad livskvalitet, minskad stress, trötthet, 

depression, ångest och förbättrad sociala relationer. Resultatet visade stor tillfredsställelse 

med stomiutbildning, rådgivning och personlig upplevelse av vård. Patienter hade positiva 

upplevelser av sjuksköterskans roll av egenvård som gav de lämpliga rutiner för det nya 

livet med stomi. Patienter kände sig tröstade eftersom dem inte var ensamma efter att de 
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hade utskrivits och kunde berätta för någon om deras nuvarande situation (Lim, He, Chan, 

Lai, 2019).  

 

Sjuksköterskans stöd för att utveckla självförmåga hos patienterna inverkar på deras 

livskvalitet. Ökad självförmåga genom lärande process hos patienter är ett värde inom 

vården. Självförmåga spelar en viktig roll för att skapa hälsobeteenden och i sin tur positiv 

påverkan på livskvalitet (Xu et al., 2018). Dians Torres Silva, Leite Rangel Andrade, 

Barros Araújo Luz, Ximenes Andrade och Freitas da Silva (2017) redogjorde att kliniska 

faktorer i samband med sjuksköterskors ansvar har mycket betydelse hos patienter med 

stomi. En sjuksköterska kan vägleda patienter inom egenvård, kroppsbild med anpassade 

kläder, sexualitet, eliminering och flatus som leder till ökad livskvalitet. 

  

Zhang, Xian, Yang, Zhang och Wang (2019) studie beskriver att patienter som tar initiativ 

för att omfatta, hantera och anpassa sig till de fysiologiska och psykologiska 

förändringarna efter stomioperationen, har högre anpassningsförmåga som i sin tur leder 

till bättre livskvalitet. De belyser också att livskvalitet förbättras hos patienter som försöker 

anpassa sig vid det nya livet genom att hantera stomi, lindra de negativa känslorna och få 

kontroll över sitt liv. Anpassningsnivån påverkar inte bara den hälsorelaterade 

livskvaliteten utan ska lägga en stor vikt på klinisk vård som underlättar anpassning genom 

egenvård, ökat förtroende, förbättrat hantering av stomi och patientens kapacitet för 

pågående vård för att möta livet med stomi vilket främjar patientens livskvalitet (Zhang, 

Xian, Yang, Zhang och Wang, 2019). Altuntas et al. (2012) studie visade att 

grupputbildning med sjuksköterskans vägledande roll kan förbättra livskvaliteten i nästan 

alla skalor eftersom sociala sammanhang kan göra att patienterna inser förekomsten av 

liknande fall och ger möjlighet att starta kontakter med andra stomipatienter och deras 

släktingar. Dessutom kan dessa interaktioner låta deltagarna dela sina erfarenheter med 

varandra så mycket som möjligt och därmed upptäcka praktiska lösningar på problemen i 

deras dagliga liv. 

 

Behov av sjuksköterskans stöd  

 

Lapkin et al. (2018) redogör för att sjuksköterskan spelar en viktig roll i kontinuerligt stöd 

och vård för att hjälpa patienter att anpassa sig till ett normalt liv med stomi. Aronovitch, 

Sharp och Harduar-Morano (2010) konstaterade att patienter som har fått stöd inom 

stomivård och har lärt sig egenvård samt fått rätt råd från sjuksköterskor upplevde hög 

tillfredsställande med stomi trots att operationen har påverkat deras livskvalitet på ett 

negativt sätt. Krogsgaard et al. (2017) påpekade i sin studie vikten av sjuksköterskans roll 

för patienter med stomi och behovet av sjuksköterskans långvariga stöd och omvårdnad för 

problem och komplikationer som förekom med stomioperation. Lapkin et al. (2018) 

beskrev vidare att vid förändrad livskvalitet har sjuksköterskor en viktig roll att ge 

utbildning till patienter om egenvård av stomi, pågående stöd och rådgivning för att hjälpa 

patienten att anpassa sig till ett normalt liv. I samband med direkt stomivård till patienter 

kan sjuksköterskor upptäcka tecken på stomikomplikationer och ge rätt råd, utbildning och 

egenvård samt göra förebyggande åtgärder (Lapkin et al., 2018). Sjuksköterskans 

upplevelse, kunskap och förståelse för sin roll i vård av stomipatienter har hög betydelse. 

Nam et al. (2019) reflekterade också över vikten av sjuksköterskans stöd för psykosocial 

anpassning och ökad livskvalitet hos patienter med stomi. Stomipatienter konfronterar 

anpassningen och kontinuerlig vård som konsekvenser av deras sjukdom. Sjuksköterskans 

stöd kan minska sjukhusvistelsen och komplikationer genom att skaffa uppdaterad 

information till patienten, erbjuda stomiutbildning och steg för steg uppföljning. Haughey 
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och McGroggan (2017) påstod att sjuksköterskans stöd ökar patients anpassning och 

säkerställer livskvalitet hos patienter med stomi. Haughey och McGroggan (2017) 

påpekade att effekterna av en sjuksköterska i de omedelbara och tidiga stadierna är viktigt 

för en patients återhämtning. Senare beskrev de också att tillgång till aktuell och relevant 

information är ett ständigt behov för patienter. Detta sker genom direkt eller indirekt 

kontakt med en sjuksköterska (Haughey och McGroggan, 2017).  

 

Sjuksköterskans stöd och vägledning till patienter kan främja deras livskvalitet (Claessens 

et al., 2015). En sjuksköterska kan uppfylla och prioritera patientens behov så att de kan 

leva ett liv utan att oroa sig för läckage, gasansamling och osäkra känslor i sociala 

situationer (Claessens et al., 2015). Hui Tao, Praneed Songwathana, Sang-arun Isaramalai 

och Qingxi Wang (2016) hänvisade att patienter med stomi behöver sjuksköterskans stöd 

för att kunna hantera problem och relevanta komplikationer med stomioperation. Altuntas 

et al. (2012) studie belyste sjuksköterskans stöd som en stor del i behandling av fysiska, 

emotionella, sociala problem och förebyggande åtgärder för stomikomplikationer. 

Avgörande roll av sjuksköterskan inom egenvård reflekteras i studien så att det kan främja 

patientens acceptans av stomi och uppmuntra dem att engagera sig i stomiskötsel (Hui Tao, 

Praneed Songwathana, Sang-arun Isaramalai och Qingxi Wang, 2016). 

 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva utmaningar, livskvalitet hos patienter efter 

stomioperation samt behov av sjuksköterskans stöd.  Resultatet tydliggjorde att med 

stomioperationen möter patienter utmaningar och förändrade livskvalitet samt hur 

sjuksköterskan kan ge stöd för att främja livskvalitet hos patienter med stomi. Resultatet 

presenterades i tre kategorier, där den första var patienters utmaningar som framkommer 

med stomioperation. Den andra beskrev hur patienter har upplevt livskvalitet efter 

stomioperationen. Den tredje beskrev hur en sjuksköterska kan med stöd, olika strategier 

och efter patientens behov hjälpa att välbefinnande och hälsa åstadkommas som bidrar till 

främjande livskvalitet efter operationen hos patienter. 

 

I resultatet av denna litteraturöversiktsstudie beskrevs de utmaningar som patienter 

upplever med framkomst av stomi som en del av sin kropp och sitt nya liv. Altuntas et al. 

(2012) och Bulkley et al. (2018) beskrev att patienter utmanar problem utifrån emotionella, 

fysiska och sociala dimensioner som har negativt inverkan på deras livskvalitet. Vidare 

beskrev Altuntas et al. (2015) att både fysiska och psykiska problem kan förvärra sociala 

utmaningar. Altuntas et al. (2012), Haughey och McGroggan (2017) och Lapkin et al. 

(2018) beskrev i sina studier att stomiproblem utifrån fysisk, psykisk och psykosociala 

dimensioner samt komplikationer av stomi. En studie från resultatet av Haughey och 

McGroggan (2017) beskrev att även om patientens upplevelser med stomi är individuella 

och varierar från person till person upplevde majoriteten av patienterna negativa känslor 

och begränsningar med negativa trend som har minskat patienters livskvalitet. Dias Torres 

Silva, Leite Rangel Andrade, Barros Araújo Luz, Ximenes Andrade och Freitas da Silva 

(2017) avspeglade att med stomioperationen uppträder förändringar i anatomin av en del 

av kroppen. Eliminering av avföring och flatus kommer i en påse och utan kontroll vilket 

blir en utmaning för patienter efter operationen. Det beskrev även att utmaningar i den 

dagliga vardagen har traumatisk och aggressiv process på sig efter operationen och är 
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relaterat till minskad livskvalitet hos patienterna.  Detta går att relatera till Shujuan, Zhiyun 

Zhang, Aimei Wang, Jiangyun Zhu Hongzhi Tang och Xiaoli Zhu (2018) beskrivning att 

stomioperationen där det framkommer olika utmaningar utifrån fysiska, psykiska och 

psykosociala dimensioner som har negativ inverkan på patientens livskvalitet efter 

operationen. Det framkom av resultatet att fysiska förändringar efter stomioperationen bär 

med sig olika begräsningar i livet och därefter psykiska och psykosociala hindrar. 

Claessens et al. (2015) visade i sin studie att utmaningar efter operationen påverkar 

patienters liv i olika aspekter.  

 

Ett flertal studier i resultatet konstaterade att det finns ett behov av sjuksköterskans stöd 

när det gäller rådgivning och stomiutbildning som har bidragit till att patienten 

tillfredsställs. (Lim, He, Chan, Lai, 2019; Aronovitch, Sharp och Harduar-Morano, 2010; 

Bowles, 2013). Dessutom framkom tydligt att patienter var i behov av sjuksköterskans stöd 

för att skapa ett liv utan att oroa sig för de förändringar och utmaningar som hör till. 

Utifrån sjuksköterskans kärnkompetenser, framkommer det att sjuksköterskan har ansvar 

att erbjuda människor ökade möjligheter att kunna förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En studie av Haughey och McGroggan (2017); 

Shujuan, Zhiyun Zhang, Aimei Wang, Jiangyun Zhu Hongzhi Tang och Xiaoli Zhu (2018) 

beskrev att en sjuksköterska kan erbjuda patienter stomiutbildning, uppdaterad information 

och steg för steg uppföljning. Studierna har även beskrivit att sjuksköterskans stöd minskar 

sjukhusvistelsen och komplikationer efter stomioperation. Utifrån sjuksköterskans 

kärnkompetenser framkommer det att sjuksköterskan kan erbjuda människor ökade 

möjligheter att förbättra och återhämta sin hälsa och uppnå bäst möjliga välbefinnande och 

livskvalitet fram till döden vilket visade i resultatet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Resultatet beskrev också att hur en sjuksköterska kan stödja patienter för att öka 

anpassning genom erbjudan av egenvård och stomiutbildning. Detta kan säkerställa 

livskvalitet hos patienter efter operationen.  

 

Resultatet reflekterade vikten av sjuksköterskans roll som huvudsakligen var 

stomiutbildning, egenvård och rådgivning till patienter (Lim, He, Chan, Lai, 2019; Diaz et 

al., 2018; Zhang, Xian, Yang, Zhang och Wang, 2019; Aronovitch, Sharp och Harduar-

Morano, 2010; Nam et al., 2019; Altuntas et al., 2015).  Orems egenvårdsteori beskriver 

egenvård som ett inlärt beteende där beskrev vikten av egenvård som handlar om en 

individs förmåga att själv styra sin utveckling och sitt handlande för att uppnå en god hälsa 

(Orem, 2001). 

 

Erfarenheten av författarna i denna studie som har arbetat med flera patienter med olika 

typer av tarmstomi visade att majoriteten har upplevt negativa inverkan på sin livskvalitet. 

De patienter som har fått stomiutbildning, egenvård och rätt information kunde ha bättre 

anpassning med mindre komplikationer. Sjuksköterskans stöd och patientens delaktighet är 

en viktig del för rehabilitering och acceptans av stomi. Orem (2001) beskriver 

sjuksköterskans roll som stödjande till patienter genom inlärningsprocess. Teorin 

reflekterar att egenvård är en inlärt beteende som kan främja välbefinnande hos människor. 

Sjuksköterskan kan av stöd och lärandeprocess hjälpa patienten att hitta alternativa 

strategier för att åstadkomma välbefinnande och hälsa efter stomioperation. Hjälpen ska 

ges med hänsyn till patientens livssituation och personlighet. Orems teori påpekar att det är 

viktigt att man skapar en trivsam och motiverande miljö, så att patienten ska uppnå sina 

mål. Utifrån erfarenheter av författarna i denna studie och enligt Lapkin et al. (2018) studie 

som belyser vikten av egenvård för stomibärande patienter, innebär inte egenvård bara 

positiva upplevelser för patienter utan sjuksköterskor kan dra nytta av en minskning av 
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deras arbetsbelastning och stress som kan leda till lägre sjukskriven och personalfrånvaro. 

De patienter som kan sköta sin egen stomi kräver mindre tid för att ge lämplig fysisk och 

emotionellt stöd.  

 

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes som design för att ge en överblickbar bild av nuvarande 

forskningsläge med hjälp av befintliga forskning. Litteraturöversikt anser vara bäst lämpad 

för att svara på syftet och problemformuleringen med hjälp av valda aktuella litteratur och 

artiklar.  Enligt Polit och Beck (2017) och Friberg (2017) är litteraturöversikt lämplig när 

syftet är att samla in data från befintliga forskningar för att skriva en kandidatuppsats. Vald 

design möjliggör även användandet av såväl kvalitativa som kvantitativa studier, då 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att öka mängden av aktuella 

artiklar. Kvantitativa studier bidrar till generaliserbara slutsatser genom statistik och 

standardiserade mätmetoder och kvalitativa studier bidrar till en bild av studiedeltagarnas 

upplevelser och erfarenheter och (Friberg, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

kan problemområde belysas på olika sätt och kunskapsläget tydliggöras med inkludering 

av båda kvantitativa och kvalitativa artiklar. Med detta anser författarna att stärka resultatet 

trovärdighet, tydliggöra resultatets sammanhang och öka uppfattning för valda område 

(SUB, 2017).  

I sökningen inkluderades studier från hela världen, och arbetet hade inga geografiska 

exkluderingskriterier. Att använda sig av studier från olika världsdelar ses som en styrka 

enligt Polit och Beck (2017) då författarna valde artiklar från olika länder och hade inga 

geografiska begränsningar. På detta sätt kunde vi få ett bredare kulturellt perspektiv på 

personers upplevelse och utmaningar att leva med stomi. Ett brett insamlingsspektrum kan 

påverka överförbarheten (Henricson, 2017). Enligt Polit och Beck (2017) är en studie 

överförbar om är oberoende av platser, respondenter och andra omständigheter. 

Databassökningen begränsades till 10 år för att presentera en så aktuell forskning som 

möjligt (Friberg, 2017). Årtal begränsningen kan ses som en svaghet eller negativ aspekt 

eftersom artiklar som kunde ha varit relevanta för syftet exkluderades, dock även en styrka 

där insamlingen av den mest uppdaterade forskningen anges som kunde besvara syftet. En 

av inklusionskriterierna som ökade arbetet validitet och kvalitet var att välja artiklar som 

var ”peer-reviewed” för att säkerställa att resultatet är granskat av flera forskare inom 

kunskapsområdet (Friberg, 2017). Arbetets tillförlitlighet ökade när databassökningen 

genomfördes i två databaser, CINAHL och PubMed med fokus på omvårdnad för att kunna 

öka alternativet att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017).  

För att kunna höja kvaliteten av detta arbete och metodens förfaringssätt (Forsberg & 

Wengström, 2016; Friberg, 2017) har författarna använt Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag. För att kunna presentera betydelsefulla fynd från inkluderade artiklar 

används matrisen för kvalitetsgranskning (Friberg, 2017). Författarna till denna studie hade 

inte tidigare erfarenhet gällande kvalitetsgranskning. Detta kan ses som en risk som kan 

påverka granskningen som i sin del kan påverka litteraturöversiktens trovärdighet.  Det 

visade sig emellertid att trovärdigheten av denna studie inte påverkades negativt av detta 

faktum eftersom forskning kräver annalistiskt och kritiskt tänkande (Friberg, 2017). En 

annan del som kan bedömas som en styrka med detta arbete, var att författarna var två 
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oberoende individer som inte påverkades varandras granskning (Forsberg & Wengström, 

2016).   

En integrerad analys genomfördes av båda författarna till denna litteraturöversikt 

(Kristensson, 2017). I första steg lästes artiklarna individuellt sedan diskuterades 

gemensamt av författarna. Resultatet sammanställdes utifrån analysen och utifrån de olika 

artiklar valdes kategorier. Genom analysen fick vi en klar och tydlig bild av insamlade data 

vilket i sin del ledde till möjlighet att se likheter och skillnader i de olika artiklar. En annan 

fördel med metoden var att den inte var tidskrävande men ändå gav möjligheten att 

presentera resultatet på ett överskådligt sätt (Friberg, 2017). En annan begränsning med 

metoden var att studien ger endast en överblick av de inkluderade artiklar. Författarna i 

denna studie utgick utifrån valt syfte och således kunde inte alla redovisas i detaljer från 

varje artikel för att kunna bibehålla studiens stringens. En svaghet med denna studie kan 

vara att författarna saknade tidigare erfarenhet av att skriva en litteraturöversikt och 

uppsats på denna nivå därför upplevdes osäkerhet och ovisshet under arbetet.   

Författarna genomförde studien genom att samarbeta och olika diskussioner. Samtidigt fick 

vi återkoppling och stöd från gruppmedlemmar och handledare i handledargrupp vilket 

bidrog till att författarna fick fundera över sitt arbete och detta ledde till en högre kvalitet 

på resultatet. Processen var energi- och tidskrävande.  

 

Slutsats   

 

Stomioperationen leder till minskad smärta men möter de flesta stomibärande personer 

olika förändringar och negativa upplevelser i vardagen som påverkar livskvalitet i stort 

utsträckning. Det är viktigt att stomibärande personer får sjuksköterskans stöd.  

Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten att övervinna utmaningar genom anpassning till 

nya livet. Sjuksköterskan ska ge uppdaterad information till patienter och minska patienters 

beroende genom stomiutbildning, rådgivning och egenvård som underlättar anpassning 

mot bättre livskvalitet.  

 

 

Fortsatta studier  

  

Fortsatta studier kring patientsutmaningar, livskvalitet hos patienter med stomi samt behov 

av stöd behövs för att identifiera omvårdnadsbrister och försöka att hitta lösningar för en 

förbättrad livskvalitetet. Vi föreslår en intervjustudie både med patienter och 

sjuksköterskor där de med egna ord utrycker känslor och verkligheten. Denna studie kan 

skapa praktiserade synpunkter från sjuksköterskor perspektiv och patienters upplevelse.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Avsikten med denna litteraturöversiktstudie var att ge fördjupande kunskaper och fylla 

kunskapsluckor hos sjuksköterskor inom omvårdnad för stomibärande patienter. 

Sjuksköterskor med sin uppdaterade kunskap i sitt område kan ge bättre omvårdnad och 

möjliggöra högre självständighet och mer delaktighet för patienter med stomi. 

Förhoppningsvis ger den studie ökad kunskap till blivande sjuksköterskor och lyfter fram 
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vikten av deras roll i omvårdnadsåtgärder för att medföra livskvalitet hos patienter. Vi 

hoppas att vårt resultat inspirerar och skapar intresse hos sjuksköterskor för att förstå mer 

kring stomibärande patienter och deras behov av omvårdnadsåtgärder. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Matris över inkluderade artiklar                                                                                                                                                                      BILAGA B 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Altuntas, Y. E., 

Kement, M., Gezen, 

C., Eker, H. H., 

Aydin, H., Sahin, F., 

… Oncel, M. 

 

2012 

 

Turkiet  

The role of group 

education on 

quality of life in 

patients with a 

stoma 

Att utvärdera 

grupputbildningsprogramm

en om patientens 

livskvalitet och ta reda på 

viktiga funktioner som 

formar de människor som 

kommer att dra mest nytta 

av dessa händelser. 

 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Totalt 72 patienter [44 (61,1%) man med en medelålder 

(+SD) ålder 56,8 +13,6 år] inkluderades i studien.  

Datainsamling:  Patienter ombads att besvara en undersökning 

(SF-36) ansikte mot ansikte innan programmet inleddes, vilket 

upprepades tre månader senare via telefonsamtal.  

Analys:  Data analyserades med hjälp av spss 17.0 för 

Windows. Pre- and post-utbildning och SF-36-poäng jämförs. 

72 

() 

Studiens har visa att 

grupputbildning 

förbättrar livskvaliteten 

i nästan alla skalor och 

åtgärder.  

K 

II 

 

 

Aronovitch, S. A., 

Sharp, R., & 

Harduar-Marano, 

L. 

2010 

USA 

Quality of life for 

patients living 

with ostomies: 

influence of 

contact with an 

ostomy nurse 

Syftet med studie var att se 

om kontakt med 

sjuksköterska förbättrar 

kivskvalitet hos patienter 

med stomi eller inte.  

Design: Deskriptiv och icke experimental kvantitativ studie. 

Urval: Totalt 350 enkät skickades och 126 deltog i studie. 

Datainsamling:  Enkät.  

Analys:  Dataanalys genomfördes med användning av 

Statistiska Analyssystem, Cary, North Carolina. 

350 

(224) 

Mer än 50 % av 

deltagare i studien 

rapporterade 

tillfredsställelse med de 

hälsovårdstjänster de 

fick från sjuksköterska.  

K 

II 

 

Lapkin,S., Levido, 

D., Palesy, D., 

Mamo, A., Perez, 

M., Dutchak, D., & 

Fernandez, R. 

 

2018 

 

Australia  

What’s the plan? 

Supporting 

individualiserad 

care för 

hospitalised 

patients with 

stomas 

Att undersöka 

sjuksköterskas förståelse 

för sin roll i vård av 

patienter med stomi. Det 

explorerar vikt av effektivt 

samarbeta mellan av ssk 

med sina patienter 

 

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: 6 deltagare 

Datainsamling:  En fokusgruppsintervju ansikte mot ansikte 

genomfördes med sjuksköterskor från kolorektala avdelningen i 

ett stort storstadssjukhus. 

Analys:  Data analyserades med hjälp av en generell induktiv 

metod.  

6 

() 

behov av sjuksköterska 

stöd vid sin kunskap 

och färdigheter i 

stomivård, 

dokumentering, 

individualiserad 

vårdplan för patienten 

med stomi.  

 

K 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Theresa Bowles 

 

2013 

 

USA 

 

Measuring 

quality: an 

evaluation of a 

nurse-led stoma 

care outpatient 

clinic 

Utvärdering av 

hälsovårdstjänster 

baserad på patients 

livskvalitet och 

sjuksköterskans roll.   

Design: Kvantitativ studie. 

Urval:  61 enkät av 100 svarades.  

Datainsamling:  En undersökning med 19 frågor 

utformades. I avsnitt ett presenterades 13 uttalanden 

rörande ett antal kvalitetsaspekter av patientupplevelsen 

och patienterna ombads att betygsätta dessa med avseende 

på deras betydelse och prestanda; Avsnitt två omfattade 

sex frågor relaterade till upplevda resultat av omvårdnad. 

Analys:  data samlades med Microsoft Excel och utsattes 

för beskrivande dataanalys. 

 

 

 

 

 

100 

(39) 

Resultatet visar patients nivå av 

tillfredsställande baserad på 

kliniska tjänster.  

K 

I 

 

 

Joanna E. Bulkley,
 
 

Carmit K. 

McMullen, Marcia 

Grant, Christopher 

Wendel, Mark C. 

Hornbrook, Robert 

S. Krouse
 
 

 

2018 

 

Tyskland  

Ongoing 

ostomy self-care 

challenges of 

long-term rectal 

cancer survivors  

 

Anpassning förmåga med 

nytt liv och insats på 

fysisk, kognitiv & 

ekonomiska resurser. 

Analysen av egenvård på 

patienter med stomi.  

Design: Kvantitativ studie.  

Urval:  313 undersökningar skickades, 42 potentiella 

svarande befanns vara icke berättigade, vilket resulterade 

i en berättigad befolkning på 271 men undersökningar 

slutfördes med 177.  

Datainsamling:  Mail undersökningar till långvariga (≥ 5 

år efter diagnos) RC överlevande, inklusive 177 vuxna 

med stomier som var medlemmar i integrerade 

hälsosystem i norra Kalifornien, Oregon och Washington 

State. 

Analys:  Alla analyser utfördes med SAS statistikpaket, 

version 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC). 

313 

(136) 

Majoritet av deltagarna var 

manliga (67 %) med medelålder 

75 år. 65 % av deltagarna hade 

upplevt minst en stomiegenvård 

utmaning. De vanligaste 

utmaningar upptäckt som 

läckage, hudproblem runt stomi 

och utbyte av stomipåse för 

ofta. 22 % rapporterade 

svårigheter om egenvård. Yngre 

och högre BMI var konsekvent 

relaterade till stomiegenvård 

utmaningar. 

K 

II 



 

IV 
OBS! Arbetsmaterial, ej får kopieras  

 

Författare 

År (för publikation) 
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Titel Syfte Metod  
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datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Claessens, I., 

Probert, R., 

Tjelemans, C., 

Steen, A., Nilsson, 

C., Dissing 

Andersen, B., & 

Størling, Z. M. 

2015 

Danmark  

The ostomy life 

study: the 

everyday 

challenges 

faced by people 

living with a 

stoma in a 

snapshot 

syftet med den studie var att 

få en bättre förståelse för 

stomipatients utmaningar i 

vardagslivet. 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval:  Med mer än 4000 deltagare från 11 länder 

ger studien en mängd information som täcker alla 

åldersgrupper, stomityper, stomiprodukter och en 

mängd olika kulturer. 

Datainsamling:  Undersökningen genomfördes 

främst online, och deltagarna fick en introduktion via 

e-post och en länk genom vilken de kunde ge sitt 

samtycke till att delta i undersökningen. 

Analys:  Data samlades in och bearbetades av ett 

system för marknadsundersökningsprogramvara och 

ytterligare statistisk analys utfördes med SAS 

version 9.2 (SAS Institute Inc., North Carolina, 

USA). 

 

mer än 

4000 

deltagaren 

från 11 

länder 

resultatet visar att majoriteten av 

stomy patienter har problem 

med läckage och flatus som har 

en negativ inverkan på sömn och 

vardagslivet och behov av 

egenvård, tillräcklig information 

till patienter och utbyggnad av 

nya produkter. 

K 

I 

Fona Davidson  

 

2016 

 

Irland  

 

Quality of life, 

wellbeing and 

care needs of 

Irish ostomates 

Identifiera behovet hos 

patienter med stomi.  

Design: Kvantitativ studie.  

Urval:   Av de potentiella 595 svarande svarade 256 

personer. Detta gav en svarsgrad på 43% och en 

felmarginal på 4,62 med ett konfidensintervall på 

95%. Datainsamling:  Undersökningen utformades 

som ett frågeformulär med 16 frågor relaterade till 

allmän demografi och 20 frågor specifikt om ostomats 

anpassning till att ha en stomi. De sista 43 frågorna 

togs från det modifierade City of Hope QoL stomi 

frågeformuläret. 

Analys:  Uppgifterna analyserades med hjälp av SAS, 

v9.2 (SAS Institute, 2002–2008). 

 

 

595 

(339) 

Resultatet visar att det finns 

behov av regelbunden rutin och 

uppföljning från sjuksköterska 

för patienter med stomier.  

K 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dias Torres Silva, 

C. R., Leite Rangel 

Andrade, E. M., 

Barros Araújo Luz, 

M. H., Ximenes 

Andrade, J., & 

Freitas da Silva, G. 

R. 

 

2017 

 

Brazil  

Quality of life 

of people with 

intestinal 

stomas 

Att utvärdera livskvaliteten 

hos personer med tarmstomi 

och verifiera relationen med 

kliniska faktorer och 

sociodemografiska.  

Design:   tvärsnittsbeskrivande studie. Kvantitativ 

studie.  

Urval:  96 patienter som uppfyllde följande 

inkluderingskriterier: var 18 år eller äldre vid 

tidpunkten för insamling av data, förutsättningar för 

att delta i studien, med test testade stomier under 

minst en månad, bor i huvudstaden Piauí och har gått 

med på att delta i studien. 

Datainsamling:  Instrument för sociodemografiska 

och kliniska egenskaper baserade på variabler 

förknippade med litteraturen (8,9,13-15) och COH-

QOL-OQ, (10) ett specifikt instrument anpassat och 

validerat för det portugisiska språket för att utvärdera 

QoL för stomi patienter, användes för datainsamling. 

Analys:  Uppgifterna analyserades med 

programvaran Statistical Package for the Social 

Sciences 18 (SPSS). 

 

96 

( ) 

Intestinala stomi påverkar 

livskvaliteten, särskilt i fysiska 

och sociala dimensioner. 

K 

II 

Sarah Haughey, 

Grace 

McGroggan 
 

2017 

 

Irland  

 

Living well 

with a stoma: a 

descriptive 

evaluation 

Studien syftade till att 

bedöma den fysiska, 

psykologiska, sociala och 

ekonomiska effekten av att 

leva med stomi. 

Design: Kvantitativ studie 

Urval:  Annonser placerades i pressen och online 

letade efter ostomater för att hjälpa till med 

forskning. 547 deltagare som varierade mellan 18–92 

år gamla, med postoperativa tider som sträckte sig 

från <1 till> 30 år  

Datainsamling:  livsstilsfrågeformulär 

Analys:  analys genomfördes på de olika attityderna i 

tre åldersintervall.  Man observerade att 

åldersintervallet 18–40 år, medan endast en liten del 

av den totala studien, verkar ha en mer positiv syn än 

de äldre åldersintervallen 

547 

( ) 

Resultaten visade en ständigt 

ökande användning av stomi 

tillbehör, inklusive stomi-

tätningar, förlängare, 

limborttagare och 

barriärprodukter. 
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Kvalitet 

Hui Tao, Praneed 

Songwathana, Sang-

arun Isaramalai, & 

Qingxi Wang. 

 

2016 

 

China 

 

Supportive 

communication 

to facilitate 

chinese patients’ 

adaptation to a 

permanent 

colostomy 

Syftet är att undersöka hur 

stödjande kommunikation kan 

påverka individernas 

anpassning till en permanent 

kolostomi i ett kinesiskt 

kulturellt sammanhang. 

Design: Kvalitativ fallstudie 

Urval:  Två kinesiska rektalcancerpatienter med 

komplexitet och svårigheter att leva med 

permanent kolostomi valdes med hjälp av en 

kvalitativ fallstudie. 

Datainsamling:  Forskaren (H.T.) interagerade 

med deltagarna under sin resa från preoperativ 

period till den tredje postoperativa månaden 

efter ansvarsfrihet via ansikte-till-ansikte eller 

telefonintervjuer. 

Analys: Data analyserades med hjälp av 

metoden för innehållsanalys inklusive tre faser 

(förberedelse, organisation och rapportering) 

och två typer av induktiva och deduktiva 

metoder. 

2 

( ) 

Resultaten av denna studie 

informerade om att stödjande 

kommunikation är ett värdefullt 

verktyg för sjuksköterskor för 

att ge informativt och 

emotionellt stöd till kinesiska 

patienter för att förbättra deras 

anpassning till att leva med en 

permanent kolostomi. 

K 

II 

Marianne 

Krogsgaard, Thordis 

Thomsen, Anders 

Vinther, Ismail 

Gögenur MD, 

Gudrun Kaldan, 

Anne Kjargaard 

Danielsen 

 

2017 

Danmark  

Living with a 

parastomal bulge 

– patients 

experiences of 

symptoms 

Att undersöka upplevda 

symtom på parastomalt 

förhållande till en ileostomi 

eller kolostomi. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval:  Tjugo patienter deltog i fem 

semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamling: Fem semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Analys utfördes med ett 

fenomenologiskt-hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. 

20 

( ) 

Enkel tillgång till professionell 

hjälp var avgörande för att hitta 

den bästa lösning för 

stomikomplikationer.  

K 
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Författare 

År (för publikation) 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lim, S. H., He, H., 

Chan, S. W. C., & 

Lai, J. H. 

 

2018 

 

Singapor  

A qualitative 

evaluation of the 

STOMA 

psychosocial 

intervention 

programme for 

colorectal cancer 

patients with 

stoma. 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna från patienter 

som genomgick en 

supporttillgänglighet, tänka 

positivt med acceptans, 

övervinna socialt stigma, 

minimera negativa känslor, 

analysera själveffektivitet i 

stomiomsorg (STOMA) 

psykosocialt 

interventionsprogram för 

personer med stomi. 

Design:  kvalitativ utforskande strategi 

Urval:  Totalt 13 personer med kolorektal 

cancer, som var: (a) planerad för operation som 

resulterade i en kirurgisk bildning av stomi vid 

ett tertiärt offentligt sjukhus i Singapore, och 

(b) tilldelades interventionsgruppen och fick 

STOMI psykosocialt ingripande programmet 

rekryterades för den kvalitativa 

utvärderingsstudien. 

Datainsamling:  De semi strukturerade 

intervjuerna genomfördes av den första 

författaren (LSM) med hjälp av en 

intervjuguide och ljudspelades. 

Analys:  Thematic analysi 

13 

( ) 

Den kvalitativa utvärderingen 

återspeglade fördelarna med 

interventionsprogrammet när 

det gäller att förbättra resultatet 

med stomipatienter. 

K 

II 

 Zhang, Y., Xian, H., 

Yang, Y., Zhang, X., 

& Wang, X. 

 

2019 

 

China 

Relationship 

between 

psychosocial 

adaptation and 

health-related 

quality of life of 

patients with 

stoma: A 

descriptive, 

cross-sectional 

study 

Att undersöka förhållandet 

mellan psykosocial 

anpassning och livskvalitet 

hos patienter med stomi och 

ge information för egenvård.  

Design:  Beskrivande tvärsnittsstudie 

kvantitativ studie. 

Urval: 1053 patienter med enterostomi.  

Datainsamling:  Mellan mars 2017 och juni 

2017 administrerades enkäter elektroniskt till 1 

053 patienter med enterostomi, 4 autonoma 

regioner för etniska minoriteter och 4 

direktkontrollerade kommuner i Kina: Social 

Support Revalued Scale, validerad kinesisk 

version av Ostomy justeringsinventariet och 

stomikvalitet-kinesiska. 

Analys:  Univariat analys, korrelationsanalys 

och hierarkisk regressionsanalys användes för 

att bedöma sambandet mellan anpassningsnivå 

och livskvalitet för patienter med enterostomi 

för att ge referensdata för klinisk vårdpraxis 

och ytterligare förbättra livskvaliteten för dessa 

patienter. 

1053 

( ) 

Psykosocial adaption och varje 

dimension har en positiv 

korrelation med livskvaliteten 

för patienter med stomi. 

Analysen visade signifikant 

förbund av livskvalitet med 

utbildningsnivå, medicinsk 

betalningsmetod, 

bostadsområde, komplikationer, 

egenvård, kommunikation 

mellan patient och 

sjuksköterskor och kunskap och 

färdigheter om vård av stomi.  

K 
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Nam, K. H., Kim, H. 

Y., Kim, J. H., Kang, 

K., Na, S. Y., & Han, 

B. H. 

 

2019 

Korea 

Effects of social 

support and self-

efficacy on the 

psychosocial 

adjustment of 

Korean ostomy 

patients 

Denna studie syftar till att testa 

vilka faktorer som påverkar 

och hjälper den psykosociala 

anpassningen av patienter med 

en stomi och att tillhandahålla 

data för utveckling av program 

för självhantering av och 

psykosocial anpassning till 

tarmstom. 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval:  Totalt rekryterades 150 stomipatienter 

mellan 1 december 2017 och 26 mars 2018 i Korea 

och fyllde självrapportfrågeformulär. Data om 25 

deltagare utesluts, vilket resulterade i ett urval av 

125 deltagare. 

Datainsamling: Denna studie är en beskrivande 

undersökning som gjordes via självrapporterande 

frågeformulär. 

Analys: SPSS 20.0-program (SPSS Inc., Chicago, 

IL) användes för dataanalysen i denna studie. 

150 

(25) 

Denna studie genomfördes 

för att testa de faktorer som 

påverkar den psykosociala 

anpassning av stomipatienter 

och bekräfta vilka faktorer 

som påverkar deras 

psykosociala anpassning. 

Resultatet konstaterades att 

socialt stöd ökar patienters 

anpassning med 

stomioperation.  

K 

II 

Shujuan Xu, Zhiyun 

Zhang, Aimei Wang, 

Jiangyun Zhu, 

Hongzhi Tang,  

 

2017 

 

China  

 

Effect of Self-

efficacy 

Intervention on 

Quality of Life of 

Patients With 

Intestinal Stoma  

Syftet med denna studie var att 

undersöka effekten av en 

själveffektiv intervention på 

livskvaliteten för patienter med 

permanent kolostomi. 

Design:  Kvantitativ studie. 

Urval:  Fyrtioåtta patienter i behandling för 

permanent kolostomikirurgi delades in i kontroll- 

och interventionsgrupperna. 

Datainsamling:  Interventionsgruppen utsattes för 

en 3-månaders själveffektivitetsinsats samt 

rutinmottagning. De två grupperna slutförde den 

kinesiska versionen av ett frågeformulär om 

själveffektivitet 10 dagar, 1 månad och 3 månader 

efter operationen. Tre månader efter operationen 

fyllde de två grupperna också ett frågeformulär 

om livskvalitet. 

Analys:  Data analyserades som M ± SD med 

användning av SPSS 18.0-programvara (SPSS 

Inc, 2009). 

48 

( ) 

Tre månader efter 

operationen fyllde de två 

grupperna också en enkät om 

livskvalitet. Det var 

betydande skillnader i 

livskvalitet mellan de två 

grupperna. Ingripande 

omvårdnadsmetod av 

egenvård förbättrade 

självständighet och 

livskvaliteten för patienter 

med stomi.  

K 

II 


