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Abstrakt 

 

Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en 

stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. 

Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. Teorin känsla av 

sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med en stomi. 

Metod: Resultatet i denna litteraturöversikt har sammanställts utifrån 15 vetenskapliga 

artiklar. Tre artiklar med kvantitativ design och 12 artiklar med kvalitativ design. Sökningar 

av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarnas kvalité granskades samt 

analyserades fram till kategorier och subkategorier. Resultat: Personer med stomi upplevde 

att kroppen hade förändrats efter operationen. De upplevde sig mindre attraktiva och 

minskad sexuell lust. En oro upplevdes över att andra skulle se, höra eller känna lukten av 

stomin. De kände sig annorlunda och upplevde minskat självförtroende. Utbildning och 

kommunikation från sjuksköterskan var viktigt för att hjälpa personer att upprätthålla en 

känsla av kontroll. När personer anpassat sig vid stomin upplevdes inga problem längre. 

Diskussion: En stomi medför en stor livsförändring för personer samt innebär det att lära 

sig hantera den nya vardagen. Detta kan kopplas till teorin KASAM som handlar om vikten 

av att få information, att ha ett starkt stödjande nätverk av familj, vänner och sjuksköterskan 

samt delaktighet i vården. Slutsats: Sjuksköterskan ska sträva efter att få personen att 

acceptera sin nya kroppsbild. Det behövs därmed vidare forskning inom ämnet för att utöka 

sjuksköterskans kunskaper.  

 

Nyckelord: KASAM, Litteraturöversikt, Livskvalité, Patientperspektiv, Stomi, Upplevelser. 
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Introduktion 

 

I Sverige lever cirka 43 000 personer med en stomi och sedan år 2006 har det ökat med cirka 

6000 personer (Blixt, Hiort & Tollin, 2017). Att få en stomi innebär stor förändring i livet och 

många personer blir rädda samt förtvivlade när de får information om att de ska få en stomi 

i samband med en tarmoperation. Det är därför viktigt att sjuksköterskan och den övriga 

vårdpersonalen lyssnar på personens och dennes närståendes funderingar om stomin 

(Angenete, Carlsson & Persson, 2016, s. 274-275).  

Bakgrund 

Stomins definition 

 

Ordet stomi betyder öppning eller mun på grekiska (Weerakoon, 2001). Det finns tre 

huvudtyper av stomier, det är kolostomi, ileostomi och urostomi (Burch, 2017). En kolostomi 

innebär att tjocktarmen dras ut genom en öppning som läggs ytligt på buken. En ileostomi 

skapas genom att den sista delen av tunntarmen läggs som en öppning på bukväggen. 

Stomierna kan vara temporära eller permanenta (Weerakoon, 2001). I en kolostomi passerar 

fast avföring och tarmgaser till en försluten påse, detta kan ske från tre gånger per dag till 

tre gånger per vecka. Påsen rekommenderas att bytas flera gånger per dag eller endast 

någon gång under veckan. I en ileostomi passerar lös avföring och tarmgaser flera gånger 

per dag. I en urostomi passerar urin och en liten mängd slem till en påse med en kran som 

töms fyra till sex gånger per dag. Huden kring stomin ska vara fri från läckage och ömhet 

(Burch, 2017). Orsaker till stomioperation är Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, medfödda 

avvikelser, trauma och cancer, ofta i tjocktarmen (Weerakoon, 2001). 

Komplikationer vid stomi 

 

Burch (2017) beskriver att komplikationer kan uppstå tidigt eller flera år efter en 

stomioperation. Personer med en kolostomi kan få problem med förstoppning på grund av 

otillräckligt intag av fiber i kosten, vätska och fysisk aktivitet. En vanlig komplikation hos 
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personer med en ileostomi är stopp i stomin av födoämnen som inte tuggas ordentligt och 

fastnar i tarmen samt därmed förhindrar avföringen att passera till stomin. Vanligaste 

komplikationen är hudproblem på den omgivande huden. Det är vanligare att det sker vid 

en ileostomi på grund av lös avföring som kan läcka ut och orsaka öm hud. Andra orsaker 

kan vara att under den första tiden efter operationen minskar stomin gradvis i storlek när 

det postoperativa ödemet avtar eller om personen gått upp eller ner i vikt (Burch, 2017). 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

Sjuksköterskan har ansvar att arbeta enligt International Council of Nurses (ICN). ICN är en 

etisk kod som vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan har som huvudansvar att sammanställa och utöva rimliga 

riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning samt utbildning. Sjuksköterskan ansvarar för 

att personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information som är till grund för personens 

medgivande till vård och behandling. Ett professionellt förhållningssätt såsom 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet ska uppvisas. Personliga 

uppgifter ska behandlas enligt sekretess och hanteras varsamt. Sjuksköterskan delar ett 

ansvar med samhället att inleda samt stödja insatser som tillgodoser allmänhetens, och 

framförallt sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Cronin (2012) beskriver att innan en stomioperation ska personer få information om vad det 

innebär att bli opererad med en stomi och vad det betyder att leva med en stomi. Relevant 

information och vad som kan förväntas under processen ska presenteras. Det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar på personens oro, funderingar samt säkerställer att de har förstått 

situationen. En preoperativ rådgivning kan även vara viktigt för att behandla förutfattade 

meningar och missuppfattningar gällande stomier. Att informera handlar inte bara om att 

tillhandahålla personen med stora mängder information, det handlar även om att 

tillhandahålla en holistisk vård (Cronin, 2012). 
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Berti-Hearn och Elliot (2019) beskriver att förkortade sjukhusvistelser resulterar i att 

personer åker hem i brist på kunskaper och färdigheter som behövs för att hantera stomin. 

De riskerar att uppleva hudkomplikationer, störningar i vätske- och elektrolytbalansen samt 

näringsbrist. Vid utskrivning bör personen vara självsäker med att ändra påssystem, känna 

igen tidiga tecken på stomala och peristomala komplikationer samt förmåga att hantera 

stomimaterial. Vid uppkomst av problem är det viktigt att sjuksköterskan i hemsjukvården 

har kunskap om alla aspekter gällande stomivård (Berti-Hearn & Elliot, 2019). För att inte 

uppleva en oro och rädsla inför egenvården i hemmet är det viktigt att sjuksköterskan 

stärker personens autonomi och självförtroende. Samtal och undervisning ska ske under 

vårdtiden och vid uppföljningen på stomimottagningen. Det är viktigt med både skriftlig 

information och bildmaterial i undervisningen (Angenete et al., 2016, s. 274). Berti-Hearn 

och Elliot (2019) menar att i undervisningen ska personen få möjlighet att lära sig hantera sin 

nya livssituation emotionellt och praktiskt. Personen får lära sig hur påsen ska tömmas och 

bytas, sköta huden runt stomin, hur stomibandaget byts och hur eliminationen fungerar. 

Burch (2017) beskriver att vid komplikation med förstoppning kan sjuksköterskan ge 

kostråd som innehåller tillräckligt med fibrer och vätska samt råd om fysisk aktivitet. Om 

dessa råd inte är tillräckliga kan laxerande läkemedel användas. Vid stopp i stomin kan 

sjuksköterskan ge råd till att äta och dricka mindre i försök att spola bort blockeringen. Efter 

ett stopp i stomin ska sjuksköterskan uppmana personen till att vara försiktig med kost som 

behöver tuggas ordentligt. Det förhindrar problem som kan uppstå efter en blockering om 

tarmen fortfarande är svullen. Vid hudkomplikationer ska sjuksköterskan göra en 

bedömning och undersöka vilka orsaker som finns till ömmande hud. Huden ska rengöras 

och torkas noggrant samt är det viktigt att använda rätt stomimaterial (Burch, 2017). 

 

Berti-Hearn och Elliott (2019) menar att sjuksköterskan ska uppmuntra till konversationer 

om förändringar i kroppsbilden och problem med sexualitet. Weerakoon (2001) beskriver att 

få en stomi kan påverka sexualiteten direkt genom störning av nerv- och blodtillförsel samt 

påverka kroppsbilden och självkänslan. Sjuksköterskan ska vara bekväm med att diskutera 

sexuella frågor, vilket kan lindra personens osäkerhet och oro. Xian, Zhang, Yang, Zhang 

och Wang (2018) menar att stöd från familj, vänner och samhälle kan leda till att personen 

anpassar sig bättre till den nya livssituationen. För att öka personens självförtroende, 

https://www.o-wm.com/topics/authors-2224
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acceptans och förmåga att hantera stomin är det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar 

personen att delta i sociala aktiviteter (Xian et al., 2018). 

Patientlagen 

 

I Patientlagen (PL, SFS 2014:821), 3 kap. 1 § fastställs att personen ska få information om sitt 

hälsotillstånd, tillvägagångssätt vid vård och behandling, komplikationer samt eftervård. 

(PL, 3 kap. 2 b §) När personen skrivs ut från sluten vård ska information ges om den vård 

och behandling som givits under vårdtiden. (PL, 3 kap. 7 §) Den som ger information ska ta 

reda på om personen har förstått innehållet samt betydelsen av informationen och om det 

behövs ska den lämnas skriftligt. PL, 5 kap. 1 § fastställer att om möjligheten finns så ska 

hälso- och sjukvården utformas och genomföras i samråd med personen. (PL, 5 kap. 2 §) 

Personen ska medverka i hälso- och sjukvården genom att själv utföra vissa vård- eller 

behandlingsåtgärder. Dessa ska även förutsätta personens egna önskemål samt individuella 

förutsättningar. (PL, 5 kap. 3 §) Närstående till personen ska om det är lämpligt få möjlighet 

till att medverka vid utformningen och genomförandet av vården. PL, 6 kap. 1 § fastställer 

att behovet av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. 

Känsla av sammanhang 

 

Antonovsky (2005, s. 42-46) beskriver sin teori som en känsla av sammanhang (KASAM). 

Han förklarar tre komponenter och den första är begriplighet. Begriplighet innebär i vilken 

omfattning personen upplever inre och yttre påverkande faktorer som begripliga. Det kan 

handla om information som är sammanhängande, strukturerad och tydlig istället för att den 

är oorganiserad, obegriplig och oplanerad. Vid en hög känsla av begriplighet har personen 

en förväntan att de stimuli den möter i framtiden är förutsägbara och att de går att förklara 

om de kommer oväntade. Den andra komponenten i begreppet KASAM är hanterbarhet 

som innebär i vilken omfattning personen upplever att det finns tillgång till resurser. 

Resurser är dem som personen upplever pålitliga, exempelvis familj, vänner eller 

vårdpersonal. Om personen har en hög känsla av hanterbarhet känner den sig inte som ett 

offer eller orättvist behandlad av livet. Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet. 
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Det innebär att det är viktigt att vara delaktig och medverkande i det som sker. Det syftar 

även till i vilken omfattning personen upplever att livet har en känslomässig betydelse. De 

problem och krav som finns i livet är värda engagemang istället för att upplevas som 

belastningar. När personen upplever sorgliga situationer undviker den inte att konfronteras 

med utmaningen och är snarare motiverad till att söka en mening och genom att behålla 

värdigheten ta sig igenom situationen. Personer med en stark KASAM beskriver områden i 

livet som är viktiga och som de var engagerade i. Livet hade även en betydelse för dem. 

Personer med låg KASAM hade lite eller ingenting i deras liv som var av betydelse för dem 

(Antonovsky, 2005, s. 42-46).  

Problemformulering  

 

Forskning visar att det kan upplevas förnedrande och en känsla av osäkerhet att få en stomi. 

Personer kan uppleva en oro över läckage och lukt från stomin, att den ska synas genom 

kläderna samt att ljudet från gaserna ska höras. Genom människors uppfattningar av hur 

den idealiska kroppen bör se ut och fungera kan kroppsbilden påverkas. Det är viktigt att 

sjuksköterskan får kunskap om hur det upplevs att leva med en stomi. Genom denna 

kunskap kan sjuksköterskan ge ett bättre stöd och stärka personers förståelse samt hantering 

av situationen. 

Syfte  

 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med en stomi.  

 

Frågeställning 

 

Hur påverkas livskvalitén hos personer med en stomi? 
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Metod 

Design 

 

Med stöd av Segesten (2017, s. 108) har en litteraturöversikt skapats. I denna 

litteraturöversikt har kvalitativa och kvantitativa artiklar sökts för att kartlägga 

forskningsområdet. För att avgöra vilken typ av litteraturöversikt som är användbar ska en 

problemformulering och ett tydligt syfte utformas. Alla steg ska redovisats noggrant och det 

ger en förutsättning för ett systematiskt arbete. Kunskapsläget fastställs genom att analysera 

och sammanställa valda artiklar. Detta arbetssätt kan redovisa hur mycket tillgänglig 

forskning det finns inom området. 

Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Syftet utgår från ett patientperspektiv och endast artiklar utifrån den populationen 

inkluderades. Inkluderade artiklar skulle därmed handla om personers upplevelser av att 

leva med en stomi samt deras livskvalité. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska då 

språkkunskaper är bristande för övriga språk. De skulle vara originalartiklar samt ha ett 

etiskt godkännande. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. De stomier som 

inkluderades var kolo- och ileostomi. Artiklar med låg kvalité och som inte svarar mot syftet 

exkluderades. Artiklar som inte utgick från ett patientperspektiv och som handlade om 

sjuksköterskans eller anhörigas upplevelser exkluderades. Artiklar som beskrev upplevelser 

före och efter borttagning av en stomi exkluderades. 

 

Litteratursökning 

 

För att få svar på syftet har det sökts fram relevanta artiklar från databaserna Pubmed och 

Cinahl. Polit och Beck (2017, s. 92-95) menar att dessa databaser är relevanta i forskning 

inom omvårdnad. En sökordstabell bildades inför sökningarna i databaserna. Utifrån 

sökordstabellen formulerades informationsbärande begrepp från syftet och sökord bildades, 

se bilaga 1, tabell 1. Patienters upplevelser, livskvalité och tarmstomi är begreppen som 

plockades ut från syftet samt frågeställningen. Sökorden skapades utifrån tabellen med hjälp 
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av Svensk MeSH, Cinahl Headings samt fritexttermer. Det sökord som framkom med hjälp 

av Svensk MeSH var “Enterostomy”. I Cinahl Headings framkom sökorden “Colostomy” 

och “Quality of life”. “Patients experiences” framkom som fritextterm. Booleska 

operatorerna OR och AND har använts vid sökningarna. Polit och Beck (2017, s. 91) 

beskriver att AND avgränsar en sökning och OR utökar en sökning.  

Kombinationen med sökorden Enterostomy AND Patients experiences i PubMed 

resulterade i totalt 96 träffar. I Cinahl kombinerades sökorden Colostomy AND Patients 

experiences som resulterade i 190 träffar. En andra sökning gjordes på Cinahl med 

kombinationen Colostomy OR Enterostomy AND Quality of life AND Patients experiences 

som resulterade i 56 träffar.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 

Urval av inkluderade artiklar gjordes i fyra steg med fokus på att besvara syftet med 

studien. I urval 1 lästes artiklarnas titlar och i urval 2 lästes abstraktet igenom. I urval 3 

skumlästes hela artikeln igenom för att få en överblick av innehållet. Några artiklar 

exkluderades i urval 3 på grund av att de inte stämde överens med syfte, inklusions- och 

exklusionskriterier. I urval 4 kvalitetsgranskades artiklarna. Tolv artiklar som inkluderades 

var kvalitativa och relevanta för syftet då de handlade om personers upplevelser. Tre 

artiklar som inkluderades var kvantitativa. Sökvägar och sökstrategier finns presenterat i 

form av en tabell, se bilaga 2, tabell 2. De kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Friberg (2017, s. 187-188) och de kvalitativa enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). Efter 

kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar inkluderades 11 artiklar från PubMed och fyra 

artiklar från Cinahl. Nio artiklar hade en fullständig kvalitetsgranskning och bedömdes ha 

en hög kvalitet. Sex artiklar bedömdes som medel i kvalitet. För att få medel kvalitet utifrån 

SBU:s granskningsmall krävdes det att artiklarna skulle svara ja på fler än 12 av 21 

kvalitetsfrågor. För hög kvalitet bedömdes det att artiklarna skulle svara ja på fler än 15 

kvalitetsfrågor. För att få en medel kvalitet utifrån Fribergs granskningsfrågor (2017, s. 187-

188) skulle artiklarna svara ja på fler än sju av 13 kvalitetsfrågor. För hög kvalitet krävdes ja 

på fler än 10 kvalitetsfrågor. Artiklarna i denna litteraturöversikt har sammanställts i en 

tabell med översikt av inkluderade artiklar, se bilaga 3, tabell 3. 
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Analys 

Kvalitativ analys 

 

De kvalitativa artiklarna har analyserats med stöd av Graneheim och Lundman (2004) 

innehållsanalys. Artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla av helheten. I 

studiernas resultat markerades meningar som besvarade syftet. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, vilket betyder att förkorta utan att förlora kärnan i texten. Utifrån 

innehåll i de kondenserade meningsenheterna så fick de en benämning i form av kod som 

sorterades utifrån skillnader och likheter, se bilaga 4, tabell 4. När koderna sorterades 

bildades 11 subkategorier som slutligen sorterades till tre kategorier samt att 

subkategorierna reducerades till åtta. Dessa kategorier bildade det kvalitativa resultatet i 

denna litteraturöversikt.  

Kvantitativ analys  

 

De kvantitativa artiklarna har analyserats med stöd av Fribergs (2017, s. 150) integrativa 

litteraturöversikt. Analysen genomfördes i fyra steg och det första steget var datareduktion 

som innebär att text sorteras utifrån resultatet som stämmer överens med syftet och 

frågeställningen. En översiktstabell skapades för att få en översikt av den samlade datan, se 

bilaga 5, tabell 5. Sedan jämfördes den samlade datan, slutsatser drogs samt verifierades. 

Kategorier identifierades utifrån likheter och skillnader i resultatet. De sorterades sedan till 

två kategorier som gav en översikt samt skapade ett kvantitativt resultat i en löpande text. 

Ställningstaganden har gjorts och personers upplevelser av livskvalité, stöd från 

sjuksköterskan samt känslor har varit i fokus. Personers påverkan av att leva med en stomi i 

det dagliga livet har även varit i fokus. 

Etiska överväganden 

 

För att öka värdet på det vetenskapliga arbetet inkluderas endast artiklar som är godkända 

av en etisk kommitté eller har beskrivit att de har gjort noggranna etiska överväganden 
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(Wallengren & Henricson, 2016, s. 492). Intentionen har varit att skriva med en neutral 

inställning samt egna värderingar och åsikter bör inte ha påverkat resultatet.  

I denna litteraturöversikt benämns patienterna med en stomi som personer för att få ett 

liknande skrivsätt genom hela arbetet. 

Resultat 

 

Femton vetenskapliga artiklar utgör grunden för resultatet och beskriver personers 

upplevelser av att leva med en stomi. Tolv kvalitativa och tre kvantitativa artiklar har 

använts för att sammanställa ett resultat. Resultatet av de kvalitativa och kvantitativa 

studierna presenteras var för sig.  

Kvalitativt resultat 

 

Tre kategorier och åtta subkategorier har identifierats för att beskriva personers upplevelser 

av att leva med en stomi. Tabell 1 beskriver de kategorier och subkategorier som formades.  

Tabell 1 

Överblick av kategorier och subkategorier 

Kategori Förändringar i 

vardagen 

Känslomässig 

påverkan 

Vikten av stöd 

Subkategori Förändrad 

kroppsbild 

 

Social isolering 

 

Att hantera stomin 

Känslor av osäkerhet 

och rädsla 

 

Känslor vid 

komplikationer 

Socialt stöd 

 

Information och 

hantering 

 

Psykologiskt stöd 

från sjuksköterskan 
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Förändringar i vardagen 

 

Denna kategori beskriver personers upplevelser av olika förändringar i vardagen som 

påverkat dem när det gäller fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, arbete, kost samt den sexuella 

omställningen.  

Förändrad kroppsbild 

 

Persson och Hellström (2002) samt Thorpe, Arthur och McArthur (2016) beskrev att 

personer upplevde att deras kroppsbilder hade förändrats efter operationen. Den 

preoperativa undervisningen hade inte förberett personer på deras reaktioner och känslor 

om stomin samt om att deras fysiska attraktion minskat avsevärt. Neuman, Park, Fuzesi och 

Temple (2012) beskrev att påverkan på sexualiteten på grund av stomin var varierande. 

Dock upplevde flertalet att deras sexuella aktiviteter begränsades med anledning av 

personens eller dennes partners tankar om stomin.  

 

I flera studier framkom att personer uttryckte oro inför att någon skulle se stomin, stöta i 

dem och känna stomin eller att den skulle avslöjas under tätt åtsittande kläder. De menade 

att stomin försämrade deras självidentitet (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg 

2013; Krogsgaard et al., 2017; Persson & Hellström 2002; Thorpe et al., 2016). Thorpe et al., 

(2016) beskrev att personer undvek att titta på sig själva med stomipåsen på magen i spegeln 

på grund av att det påminde dem om den förändrade kroppsbilden.  

I studien av Thorpe et al., (2016) framkom att personerna köpte nya kläder när de fått en 

stomi för att de kläder dem redan hade ansågs olämpliga. En person beskrev att den kände 

sig mindre attraktiv och mindre kvinnlig med anledning av upplevelsen att känna sig 

tvingad att använda löst åtsittande kläder. Nio till 15 månader efter operationen när 

svullnaden minskat kände dem flesta sig mer säkra i valet av kläder samt fått tillbaka 

intresset för kläder (Thorpe et al., 2016).  

Social isolering  

Personer med en stomi stöter på problem i det sociala livet efter operationen. De behövde 

anpassa sin livsstil bland annat när det gällde kosten, besök på badhus eller stranden samt 
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andra aktiviteter. Några personer brukade simma regelbundet samt basta tidigare. Båda 

aktiviteterna beskrevs nu som omöjliga efter operationen (Persson & Hellström, 2002; 

Zheng, Zhang, Qin, Fang & Wu, 2012). I studien av Danielsen et al., (2013) beskrev 

personerna att de undvek situationer där de behövde visa sin kropp samt att det fanns ett 

behov av att ständigt kontrollera stomin för att undvika exponering. Saunders och Brunet 

(2018) menade att personer med stomi deltog i färre fysiska aktiviteter efter operationen. De 

var oroliga över att göra sig själva eller andra människor obekväma. Personer undvek 

lagsporter för att det var svårt att dölja påsen och ville inte utsätta sig för negativa reaktioner 

vid lukt, läten och läckor från stomin. Det fanns även andra bekymmer som bidrog till att 

personerna undvek fysisk aktivitet, det kunde vara sår från operationen, oro för 

hudirritation och risk för bråck. Neuman et al., (2012) menade att den minskade sociala 

aktiviteten kunde variera hos olika personer. Flertalet personer tyckte att deras trivsel med 

sociala aktiviteter berodde på platsen och vilken typ av toalett som fanns tillgänglig. De 

upplevde att det var svårt och obekvämt med offentliga toaletter när de skulle göra rent 

stomin. Morris och Leach (2017) samt Persson och Hellström (2002) beskrev i sina studier att 

personer kände sig mer lättade och avslappnade efter stomioperationen. De kunde gå ut och 

handla utan rädsla för att behöva ha en toalett i närheten.  

Att hantera stomin 

 

Saunders och Brunet (2018) beskrev i sin studie att personerna utförde fysiska aktiviteter för 

att hantera psykosociala problem som stress, ångest och depression, återuppta sin identitet, 

uppleva glädje samt en känsla av normalitet. Det var viktigt för att bibehålla den 

funktionella förmågan, öka livskvalitén samt minska risken för framtida sjukdomar. Att vara 

fysiskt aktiv kunde också förhindra trög mage och problem relaterade till stomin. Genom att 

vara aktiv kunde de släppa taget från det dagliga ansvaret som ibland kunde vara 

överväldigande. Trots många anledningar till att vara fysiskt aktiv fanns det svårigheter till 

att hålla sig motiverad. Biverkningar från cancerbehandlingar som trötthet, neuropati, 

smärta och illamående gjorde det svårt att vara aktiv (Saunders & Brunet, 2018). Flertalet 

manliga personer med arbeten som krävde hårt fysiskt arbete var oroliga för att återgå till 

arbetet. De var rädda att de skulle skada eller uppleva obehag från stomin (Persson & 

Hellström, 2002). Neuman et al., (2012) beskrev att personer med en stomi upplevde 
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sömnstörningar av att behöva kliva upp på natten för att tömma påsen, läckage i sängen och 

oro över att lägga sig på påsen (Neuman et al., (2012). När personer skulle åka iväg 

försäkrade de sig med att alltid ta med extra stomimaterial, tömma påsen samt planera 

vilken kost som inte påverkade stomin (Thorpe et al., 2016). 

 

Personer med temporära stomier hade varit nära att få dem bortopererade och kände en 

tveksamhet till att genomgå en sådan stor operation på grund av att det var påfrestande och 

riskabelt. De hade äntligen accepterat stomin och den påverkade inte deras liv längre 

(Morris & Leach, 2017; Spiers, Smith, Simpson & Nicholls, 2016). Stomin bidrog till en ny 

vardag med ett socialt liv som upplevdes viktigt samt betydelsefullt (Morris & Leach, 2017). 

En person beskrev att den tidigare haft en temporär stomi som orsakade problem. När 

tarmcancern återvände fick personen en ny ileostomi och berättade att vid uppvaknandet 

efter operationen kändes det som att träffa en gammal vän och upplevde därmed en lättnad 

(Spiers et al., 2016). Danielsen et al., (2013) och Thorpe et al., (2016) menade att när 

personerna anpassat sig till stomin och skapat rutiner sågs den inte som ett hinder. Thorpe 

et al., (2016) beskrev att när dem fått kontroll över sin kropp ökade självförtroendet och de 

kunde återgå till det sociala livet.  

Känslomässig påverkan 

 

Under denna kategori beskrivs olika känslor som uppkommer hos personer med en stomi 

samt hur de upplever sin nya kropp.  

Känslor av osäkerhet och rädsla  

 

Att få en stomi upplevdes med stor rädsla och bidrog till en utmaning i den egna 

kroppsbilden (Herlufsen & Brødsgaard, 2017). Personerna beskrev känslor av att vara 

annorlunda, minskad självrespekt och självförtroende. Känslor av avsky och chock 

upplevdes efter operationen (Persson & Hellström, 2002; Thorpe et al., 2016). De kände sig 

även oförberedda och oroade sig över hur det skulle bli att leva med en stomi. Personer 

upplevde sårbarhet, smärta, orkeslöshet och känslor av att vara utom kontroll när deras liv 

förändrades (Herlufsen & Brødsgaard, 2017). Brist på resurser, information och utbildning 
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från sjuksköterskan kunde även medföra känslor av osäkerhet, rädsla, hjälplöshet samt 

peristomala hudproblem (Nievas et al., 2017). 

 

Persson och Hellström (2002) och Thorpe et al., (2016) beskrev att det var svårt att titta på 

och röra vid stomin samt att den upplevdes oattraktiv. Danielsen et al., (2013) och Persson 

och Hellström (2002) menar att personer upplevde oro och rädsla över att andra skulle se 

stomin eller att gas och lukt skulle uppstå. De menade att osäkerheten påverkade även deras 

sociala liv. Ett återkommande problem var hur man berättar för personer i omgivningen om 

sin stomi samt en oro över hur de ska reagera. Det är trots allt ingen som beskrivit att de 

blivit behandlad annorlunda av personer som visste om att de haft en stomi.  

Känslor vid komplikationer 

 

I tre studier beskrivs det att personer oroade sig över komplikationer med läckage från 

stomin. Många av dem hade utsatts för situationer med läckage som upplevdes generande 

och traumatiskt (Krogsgaard et al., 2017; Spiers et al., 2016; Thorpe et al., 2016). Thorpe et al., 

(2016) beskrev en person som föredrog att stanna hemma än att utsätta sig för genanta 

situationer med läckage. I studien framkom även en frustration över att inte ha kontroll över 

sin kropp. Nievas et al. (2017) beskrev att en person hade komplikationer med röd hud och 

blödningar från stomin samt upplevde rädsla innan information gavs om att det är normalt 

den första tiden efter operation. Krogsgaard et al., (2017) och Persson och Hellström (2002) 

menade att personer kunde uppleva hudirritation samt svåra smärtor runt stomin. Neuman 

et al., (2012) beskrev att många upplevde stomin som obekväm, hade svårt att slappna av 

och trivas med sin tillvaro. 

Vikten av stöd  

 

Den här kategorin tar upp vilket stöd personer med en stomi upplever. 

Socialt stöd 

 

Det var viktigt att upprätthålla ett starkt och stödjande socialt nätverk bestående av vänner, 

familj samt hälso- och sjukvårdspersonal (Saunders & Brunet, 2018). Genom att upprätthålla 
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en kontakt med människor som personerna kände innan sin stomioperation innebar ett 

socialt stöd med trygghet samt hjälp till att hitta sin tidigare självidentitet (Danielsen et al., 

2013). I Thorpe, McArthur och Richardson, (2013) studie var sjuksköterskorna mindre 

nödvändiga hos dem som fick tillräckligt med stöd från familj och vänner. Nievas et al., 

(2017) beskrev att familjen var betydelsefull för personer med stomi och att övriga familjen 

behövde få information samt involveras i vården. Det var även viktigt att personer fick 

information om sexuella relationer.  

Information och hantering  

 

En form av stöd som personer med en stomi efterfrågade var preoperativ utbildning och 

kommunikation som hjälpte personer att upprätthålla känslan av kontroll. Kunskap och 

förståelse om diagnos, kirurgi, stomi och förväntningar på livet efter ökade deras acceptans 

av att leva med en stomi. Personer föredrog en direkt, ärlig och omfattande information som 

gjorde det möjligt att realistiskt förbereda sig inför operation och livet med en stomi (Nievas 

et al., 2017; Thorpe et al., 2013). I studien av Danielsen et al., (2013) beskrevs upplevelsen av 

att läkare och sjuksköterskor delade orealistiska uppfattningar om att leva med en stomi 

preoperativt. Personer kände sig onormala med sina behov då de givits information om ett 

oproblematiskt liv. 

Thorpe et al., (2013) menade att några personer kände sig oroliga inför deras förmåga att 

hantera stomin när de kom hem efter endast några få genomgångar. Personer beskrev att på 

sjukhuset fanns det alltid någon som kunde hjälpa till om det skulle hända något.  

Krogsgaard et al., (2017) och Nievas et al., (2017) beskrev att personer med stomi ville att 

sjuksköterskan skulle vara nära dem och lättillgängliga.  

 

I studien av Nievas et al., (2017) berättade personer med stomi att för dem handlade det inte 

endast om att behandla såret efter operation. Det var grundläggande och viktigt att få 

utbildning om hur de ska börja att leva igen. De beskrev att få en stomi var ett trauma och 

menade att via utbildning samt träning kunde de klara av situationen. Saunders och Brunet 

(2018) beskrev vikten av sjuksköterskans uppmuntran, positiv feedback, information och 

hantering av vanliga problem som kan orsakas av en stomi. I Nievas et al., (2017) studie 

framkom det att personer fick information om kosten, hur de går tillväga vid dusch samt 
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vilken påse som passade bäst (Nievas et al., 2017). Danielsen et al., (2013) beskrev att 

personer upplevde att det var viktigt att ha en speciell kontakt med vårdpersonalen. Nievas 

et al., (2017) och Spiers et al., (2016) menade att det var betydelsefullt med förtroende till 

sjuksköterskan och känslan av att vara i goda händer. 

Psykologiskt stöd från sjuksköterskan 

 

På grund av de psykiska påfrestningarna av att få en stomi så uttryckte personer med stomi 

ett behov av att dela tankar och erfarenheter med sjuksköterskorna. De önskade därmed mer 

psykologiskt stöd från sjuksköterskan (Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Thorpe et al., 2013; 

Zheng et al., 2012). Att vara beroende av omvårdnad och i synnerhet behöva mer vård 

förvärrade upplevelsen av förlorad autonomi. Personer som fått en stomi kände sig 

maktlösa efter operationen, genom brist på egen kroppslig kontroll i samband med 

smärtbehandling, sår- och katetervård samt rörlighet. De tyckte att sjuksköterskorna endast 

fokuserade på praktisk vård, till exempel byte eller tömning av stomin (Herlufsen & 

Brødsgaard, 2017; Nievas et al., 2017; Thorpe et al., 2013).  

 

Uppföljning med sjuksköterskorna efter stomioperationen uppskattades av personer som 

fått en stomi. Genom att vara medveten om att de kunde kontakta sjuksköterskan och veta 

att de kunde få hjälp med sina problem gav ett lugn. Att ha en uppföljningsperiod tills de 

kände sig självsäkra med vården av stomin upplevdes vara viktigt (Nievas et al. 2017). I en 

studie av Zheng et al., (2012) nämndes det att personer med en stomi uppskattade att 

sjuksköterskorna ringde för uppföljningssamtal. Det visade att sjuksköterskorna inte glömt 

bort dem och att de värnade om dem. Personer upplevde därmed en känsla av trygghet och 

tacksamhet. Genom samtalen missade de ingenting viktigt som berörde deras behandling 

och återhämtning. Det beskrivs att ibland skötte personer sina stomier felaktigt eller hade 

andra problem och funderingar som vid telefonsamtalen är ett bra tillfälle att få råd från 

sjuksköterskorna. Telefonsamtalen medförde även att personer kunde återgå till sina 

normala liv snabbare (Zheng et al., 2012).  
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Kvantitativt resultat 

Upplevelser av att leva med en stomi har sammanställts utifrån tre kvantitativa studier. Två 

kategorier har utformats och beskriver resultatet från de kvantitativa studierna. I studierna 

ingick totalt 331 personer därav 201 var kvinnor och 130 var män. Medelåldern hos 

personerna var 54 år. Två av studierna kom från Storbritannien och en studie från Irland. 

Tidpunkten då mätningarna utfördes varierade från 3 månader till 50 år. Alla tre studierna 

använde sig av frågeformulär som mätinstrument. Samtliga studier mätte livskvalitén och 

förutom det mättes även anpassning, självförmåga, sociala förmågan, allmän hälsa, 

medicinska resultat, ångest och depression. 

Livskvalité och livshantering  

 

Den här kategorin beskriver hur personer hanterar stomin i sociala sammanhang, 

psykosocialt, vården av stomin, förändringar i kosten samt kläder. 

 

Iqbal et al., (2008) beskrev att livskvalité och livshantering är nedsatt efter operationen 

genom att använda sig av fyra instrument som mätte livskvalité, medicinska resultat, allmän 

hälsa samt ångest och depression. De påpekade att komplikationer och psykisk påverkan är 

vanligt förekommande. I studien ingick 24 personer därav 22 var kvinnor och två var män. 

En fjärdedel av personerna rapporterade stomirelaterande problem och samma antal krävde 

omoperation. Samtliga personer hade besvär med förstoppning varav 20 hade en ileostomi 

och fyra hade en kolostomi. Simmons et al., (2007) studie genomfördes sex månader efter 

operationen och de upplevde ett behov av att anpassa sig till ny tarmfunktion, kostvanor 

och kroppsbild. Personer som hade svårt att acceptera och anpassa sig till stomin hade 

svårare att delta i aktiviteter och sociala sammanhang samt att de hade mer psykosociala 

problem. Detta framkom från 24 kvinnor och 27 män, av dessa hade samtliga cancer samt en 

kolostomi.  

 

I Davidson (2016) studie ingick totalt 256 personer och 138 av dem uppgav att dem hade 

ändrat sin klädstil efter operationen. De flesta upplevde att stomin hade begränsat deras val 

av kläder. I studien hade 53 personer en kolostomi, 197 hade en ileostomi och resterande 

svarade inte på frågan alternativt hade en urostomi. Majoriteten hade inflammatorisk 
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tarmsjukdom och 55 personer hade en cancersjukdom. Det var 140 personer som hade 

ändrat på sin diet och undvek att äta grönsaker, frukt och kolsyrade drycker. När det gällde 

den sexuella aktiviteten hade flertalet personer återupptagit den, 207 stycken upplevde att 

aktiviteten var tillfredsställande medan 41 inte upplevde det. Trots det upplevde dem flesta 

att stomin störde deras förmåga att vara intim. I studien ingick det 155 kvinnor samt 101 

män och deras medelålder var 61 år. Fler än hälften av männen sa att dem upplevde 

problem med att få eller upprätthålla en erektion. Iqbal et al., (2008) menade att när dem 

flesta anpassat sig vid stomin kände de lättnad och tillfredsställelse. I studien framkommer 

det att 15 av totalt 24 personer föredrog en stomi framför att leva med deras tidigare besvär.  

 

Iqbal et al., (2008) beskrev att en tredjedel av personerna upplevde oro över deras stomi i 

den tidiga postoperativa fasen och att den största oron hade lindrats efteråt trots sämre 

livskvalité. Davidson (2016) studie genomfördes mellan tre månader och 50 år efter 

stomioperation. Personer med en stomi beskrev att det tog mer än sex månader för dem att 

bli bekväma med sin vård av stomin. Nästan två tredjedelar av personerna upplevde ömhet 

eller skador på huden. Det är även lika många som upplevde problem med läckage och 

gaser. Depression var vanligt bland personer med stomi och 246 personer kände sig 

deprimerade efter operationen. När livskvalitén undersöktes efter några år med en stomi 

upplevdes den vara bra och dem kände minimal till ingen depression. Simmons et al., (2007) 

menade att dem som accepterade sin stomi hade mindre psykosociala problem. De uttryckte 

mindre rädsla för allmänna besvär och otillräcklighet, lägre nivåer av funktionella 

begränsningar och hade mer kontroll över sina stomier. 

Vikten av stöd 

Den här kategorin beskriver de psykosociala fördelarna med stöd från sjuksköterskan. 

Anpassning sågs som en stor utmaning och personer berättade att en effektiv hantering av 

stomin hjälper till i processen. Det är därmed viktigt att se till att personer har kunskaper för 

att hantera sina stomier (Simmons et al., 2007). Att få stöd från sjuksköterskan gav personer 

en psykologisk fördel. Personer som fick en stomi behövde extra stöd för att bättre kunna 

anpassa sig och acceptera stomin. Det gjorde det även lättare att kunna återvända till ett 

fullständigt och aktivt liv (Simmons et al., 2007). I studien av Davidson (2016) var det 146 
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personer som tillhörde en stomi-stödgrupp. Iqbal et al., (2008) beskrev att sjuksköterskan 

bör informera att riskerna för komplikationer är höga och att livskvalitén påverkas negativt. 

Det upplevdes tufft att höra detta innan operationen och efteråt när de anpassat sig 

upplevdes det med en lättnad. Davidson (2016) menade att personer som hade blivit hjälpt 

av en sjuksköterska i hemmet upplevde det mycket användbart och hjälpsamt.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

En styrka i litteraturöversikten är att majoriteten av artiklarna är från Europa och fyra 

studier är gjorda i Skandinavien vilket kan spegla en mera likvärdig syn på vården i Sverige. 

De flesta artiklarna hade en jämn fördelning mellan könen och alla deltagare var över 18 år.  

En studie av Persson och Hellström (2002) inkluderades även om två deltagare hade 

urostomi. Den inkluderades då majoriteten av deltagarna hade en tarmstomi. Det gick även 

att urskilja de som hade urostomi och den faktan exkluderades i resultatet. Studien var 17 år 

gammal och valdes att ändå inkluderas då den på ett bra sätt belyste personers känslor, 

attityder och livserfarenheter, vilket ansågs relevant utifrån syftet. Det var även en svensk 

studie som ansågs överförbar till den svenska sjukvården. Studien av Neuman et al., (2012) 

hade en mixad metod där endast den kvalitativa delen användes. Den kvalitativa delen i 

resultatet ansågs lättare att urskilja medan den kvantitativa delen bedömdes svår att urskilja 

och därför exkluderades från resultatet. I studien av Thorpe et al., (2013) beskrevs både 

patientens och sjuksköterskans perspektiv. Studien inkluderades på grund av att det var lätt 

att urskilja de olika perspektiven samt innehöll relevant och bra information som speglade 

personers upplevelser av att leva med en stomi.  

 

Polit och Beck (2017, s. 92) beskriver att trunkeringar är användbara vid sökningar i 

databaser. Trunkeringar utökar sökningen genom att inkludera alla former av ett sökord. 

Att inte använda trunkeringar ses som en svaghet i denna litteraturöversikt. Den funktionen 

hade varit användbar vid sökningarna och givit en bredare sökning. Artiklar med hög 

kvalité kan ha gått förlorade och därmed påverkat resultatet. En testsökning gjordes i 
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Pubmed med sökorden Patient* AND Experience* AND Enterostomy. Vid 

litteratursökningen var antalet träffar 96 och vid testsökningen med trunkeringar var antalet 

träffar 720. Avgränsningen publikationsår 10 år gav 281 träffar med tidigare nämnda sökord 

vid testsökningen. Avgränsningen publikationsår 10 år användes inte vid de ordinarie 

sökningarna på grund av att de sökningarna gav relevanta träffar och antalet träffar var inte 

så stort att det behövdes avgränsas.  

I denna litteraturöversikt valdes populationen att benämnas som personer istället för 

patienter. Sökordet “Patients” valdes att användas för att Svensk MeSH beskrev det 

sökordet som individer som är i kontakt med sjukvården.  

Sökordet “Ostomy” beslutades att inte användas vid sökningarna på grund av att i Svensk 

MeSH beskrev det som en konstgjord öppning för tömning av urin eller avföring. Istället 

valdes sökordet “Enterostomy” som i Svensk MeSH beskrev konstgjord öppning från 

tarmen. Det ansågs mer relevant som sökord utifrån inklusions- och exklusionskriterierna i 

denna litteraturöversikt. Sökordet “Ileostomy” användes inte vid sökningarna med 

anledning av att vid de övriga sökningarna påträffades flertalet studier som handlade om 

ileostomier. “Quality of life” användes som ett sökord för att få en bredare sökning på grund 

av att vid de övriga sökningarna kom liknande artiklar som redan inkluderats. Därmed 

kompletterades syftet med en frågeställning. 

 

I studien av Davidson (2016) var bortfallet 339 av totalt 595. Den bedömdes ha en hög 

kvalitet med anledning av att deltagarantalet var 256 och bedömdes ändå vara stort. I 

studien av Iqbal et al., (2008) var det totalt 24 personer som deltog. Det ses som en svaghet 

då deltagarantalet anses litet för att vara en kvantitativ studie. Dessa studier valdes att ändå 

inkluderas då de svarade på syftet samt gav bra information och innehåll till resultatet i 

denna litteraturöversikt. Artiklarna i litteraturöversikten har översatts utifrån egen 

språkförmåga. Det kan ha påverkat resultatet till följd av feltolkningar eller förlust av data.     

Trovärdighet och överförbarhet 

 

Wihlborg (2017, s. 114-115) menar att trovärdigheten påverkas av hur tydligt 

forskningsprocessen beskrivits. Genom utdrag och citat från intervjuutskrifterna samt tydlig 

beskrivning av analysen kan trovärdigheten belysas. I tolv studier beskrivs citat i resultaten 
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vilket kan bidra till studiernas ökade tillförlitlighet och därigenom denna litteraturöversikts 

trovärdighet (Danielsen et al., 2013; Herlufsen & Brødsgaard 2017; Krogsgaard et al., 2017; 

Morris & Leach, 2017; Neuman et al., 2012; Nievas et al., 2017; Persson & Hellström, 2002; 

Saunders & Brunet, 2018; Spiers et al., 2016; Thorpe et al., 2016; Thorpe et al., 2013; Zheng et 

al., 2012).  

Denna litteraturöversikt har lästs igenom flertalet gånger av handledare och studiekamrater. 

Henricson (2012, s. 474) beskriver att trovärdigheten stärks genom att någon utomstående 

kontrollerar att resultatet är rimligt. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) 

beskriver att det ofta inte bara finns en sanning, utan flera alternativa tolkningar. 

Trovärdighet handlar om hur forskarens förståelse har påverkat analysen. Förståelsen 

innefattar bland annat teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. I 

sju studier beskrivs det tydligt att forskarna har hanterat sina egna förförståelser och 

erfarenheter (Danielsen et al., 2013; Herlufsen & Brødsgaard 2017; Krogsgaard et al., 2017; 

Morris & Leach 2017; Saunders & Brunet 2018; Thorpe et al., 2016; Thorpe et al., 2013). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) menar att trovärdighet beskriver även hur 

användbart eller överförbart resultatet är.  

 

Överförbarhet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 232) att resultatet 

från en studie kan överföras till andra grupper eller situationer. Det är den som läser studien 

som avgör om resultaten är överförbara. För att göra en bedömning om en studie är 

överförbar är det av betydelse att det finns en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 

datainsamling, analys och kontexten. I denna litteraturöversikt har det gjorts en noggrann 

beskrivning av metodens alla avsnitt. Rosberg (2017, s. 148) menar att det är viktigare att 

uppmärksamma ett ämne på en djupare nivå än att fokusera på hur många personer som 

säger samma sak. Studier som är djupgående samt fokuserar på ett ämne kan skapa en 

större förståelse över ämnet och nya idéer än en statistisk bearbetning av stora grupper. 

Flertalet av studierna i litteraturöversikten är från Europa och fyra studier är från 

Skandinavien och det gör resultatet överförbart till vården i Sverige. Resultatet i denna 

litteraturöversikt är även överförbart till andra grupper eller personer som är i liknande 

situation som personerna i detta vetenskapliga arbete.  
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Validitet och reliabilitet 

 

Henricson (2012, s. 473) beskriver att validitet innebär i vilken omfattning det valda ämnet 

har studerats. Det betyder att syftet och frågeställningarna har blivit besvarade utifrån 

litteraturöversikten. En sökordstabell skapades med relevanta sökord utifrån syftet inför 

litteratursökningen till denna litteraturöversikt. Sökorden gav relevanta träffar och det 

bidrog till att det som på förhand var bestämt att undersöka mättes. Henricson (2012, s. 473) 

menar att litteraturöversiktens validitet kan stärkas genom att söka efter artiklar i flera 

databaser som har fokus på omvårdnad. I denna litteraturöversikt har artiklar sökts fram 

från både PubMed och Cinahl vilket stärker validiteten. Rosner (2017, s. 37) beskriver ett 

annat sätt för att öka validiteten är genom triangulering som innebär att forskaren strävar 

efter att undersöka eller få samma händelser utifrån olika perspektiv. Flera infallsvinklar 

kring händelsen kan återges via perspektiv från olika populationer som exempelvis 

personal, patienter och anhöriga.  

 

Polit och Beck (2017, s. 160) beskriver att reliabilitet ger upplysning om hur noggrann 

informationen i en studie är. Termen förknippas med metoder som används för att mäta 

variabler. Henricson (2012, s. 474) menar att reliabilitet innebär litteraturöversiktens 

pålitlighet och möjlighet till reproducerbarhet. Detta uppnås vid en utförlig redovisning 

under metodavsnittet av urval, sökord, datainsamling samt dataanalys. I denna 

litteraturöversikt har information om urval, sökord och datainsamling redovisats noggrant 

för att åstadkomma reliabilitet. Det är även av betydelse att diskutera artiklarnas 

mätinstrument menar (Henricson, 2012, s. 474). Litteraturöversiktens resultat utgår från nio 

olika mätinstrument. Vid en genomgående analys av mätinstrumenten fastställs det att de 

påminner om varandra samt mäter liknande ämnen.  

Polit & Beck (2017, s. 160) beskriver att reliabilitet är även viktigt vid statistiska resultat. 

Statistisk reliabilitet syftar till att sannolikheten för ett resultat kan stödja en större grupp än 

de personer som deltog i studien, d.v.s. att resultatet stödjer vad som är sant i en population.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser av att leva med en 

stomi samt frågeställningen hur påverkas livskvalitén hos personer med en stomi. 

I litteraturöversiktens resultat visades att personer upplevde att kroppen hade förändrats 

efter stomioperationen. De kände sig mindre attraktiva och den sexuella lusten hade 

minskat. Personer upplevde en oro över att andra skulle se stomin, höra gaser eller känna 

lukt från den. De kände sig annorlunda och hade minskat självförtroende samt självrespekt. 

Utbildning och kommunikation var viktigt för att hjälpa personerna att upprätthålla en 

känsla av kontroll. När personerna anpassat sig vid stomin upplevdes inga problem längre. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på vikten av att bevara ett starkt och stödjande 

socialt nätverk bestående av vänner, familj samt sjuksköterskan. Förtroende till 

sjuksköterskan och känslan av att vara i goda händer var betydelsefullt. När personen fick 

tillräckligt med stöd från familj och vänner fanns ett mindre behov av sjuksköterskan. 

Hanterbarhet beskrivs av Antonovsky (2005, s. 45) och det innebär i vilken omfattning 

personen upplever att det finns resurser tillgängliga. Resurser är dem som personen 

upplever en tillit till, exempelvis familj, vänner eller vårdpersonal.  

Resultatet av litteraturöversikten visade att personernas skäl till att utföra fysiska aktiviteter 

trots stomin och sämre självkänsla var att det var hälsosamt både fysiskt och psykiskt samt 

kunna få en känsla av normalitet. Personer med en stomi beskrev att det var viktigt att 

bevara den funktionella förmågan, öka livskvalitén samt minska risken för framtida 

sjukdomar. Antonovsky (2005, s.45-46) beskriver att meningsfullhet innebär i vilken 

utsträckning personen upplever att livet har en betydelse känslomässigt. Vid situationer 

som är sorgliga undviker inte personen att konfronteras med utmaningen och har istället 

motivation till att hitta en mening samt ta sig igenom situationen.  

 

I litteraturöversikten framkom det att vara orolig inför hemgång och personens förmåga att 

hantera stomin utan professionell hjälp var vanligt. Berti-Hearn och Elliot (2019) menar att 

personer med stomi ska få undervisning i hur påsen skall tömmas samt bytas, byte av 

stomibandaget, sköta huden runt om samt hur eliminationen fungerar. De ska även få 
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möjlighet att lära sig hantera sin nya livssituation både emotionellt och praktiskt. Detta 

stärks även av Hueso-Montoro et al., (2016) som beskrev att personer uttryckte oro och 

rädsla inför egenvården i hemmet när de skulle lämna sjukhuset. Det fanns en osäkerhet 

över hur de skulle sköta stomin samt oro om dem kommer klara av det. De uttryckte även 

att det var viktigt för deras autonomi att inte behöva vara beroende av någon annan för att 

klara av egenvården. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan har ett 

ansvar över att personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information. Patientlagen (PL, 3 

kap. 1 §) fastställer att personen ska från sjuksköterskan erhålla information om sin hälsa, 

komplikationer samt eftervård. I resultatet framkom att personer som upplevde att de fick 

dålig information och utbildning från sjuksköterskan även upplevde mer rädsla, hjälplöshet, 

känslor av osäkerhet samt peristomala hudproblem. Det kan jämföras med Su et al., (2016) 

som beskrev att behovet av information från sjuksköterskan är viktigt för att upprätthålla en 

god egenvård och en positiv attityd till sin stomi. I denna litteraturöversikt framkom det att 

kommunikation och utbildning var viktigt för att hjälpa personer att upprätthålla en känsla 

av kontroll. Att få kunskaper inför operation och förväntningar på livet efteråt ökade deras 

acceptans av att leva med en stomi. Personer uppskattade information som var ärlig och 

djupgående samt gav möjlighet till förberedelse inför operation och om att leva med en 

stomi. Antonovsky (2005, s. 44) beskriver att begriplighet handlar om i vilken omfattning 

personen upplever inre och yttre påverkande faktorer som begripliga. Det handlar om 

information som är sammanhängande, strukturerad och tydlig.  

 

I denna litteraturöversikt framkom det att hudirritation samt svåra smärtor runt stomin var 

en vanlig upplevelse hos personer. Detta stärks av Burch (2017) som menar att den 

vanligaste komplikationen hos personer med stomi är hudproblem runt den omgivande 

huden. Vanligast är det vid ileostomi på grund av lös avföring som kan läcka ut och orsaka 

hudirritation. Det kan även vara en följd av operationen då stomin minskar gradvis i storlek 

när det postoperativa ödemet avtar eller om personen gått upp eller ner i vikt. Liknande 

resultat visades även i en annan studie av Xian et al., (2018) som beskriver att personer 

upplevde komplikationer och de vanligast förekommande var läckage, irritation, allergiska 

besvär samt bråck. 
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Resultatet av litteraturöversikten visade att personer med en stomi var oroliga över att 

någon skulle stöta i dem och känna stomin, att någon skulle se den under tätt åtsittande 

kläder eller att gas och lukt skulle uppstå. De upplevde att osäkerheten efter stomin hade 

försämrat deras sociala liv. Hueso-Montoro et al., (2016) beskriver att det råder delade 

meningar hos personer med stomi. Några personer skämdes inte samt hade inte ett behov 

av att gömma stomin medan andra var oroliga över att den skulle synas. Antonovsky (2005, 

s. 45) beskriver att vid en hög känsla av hanterbarhet känner personen sig inte som ett offer 

eller behandlad orättvist av livet.  

 

I resultatet framkom att leva med stomi kunde bidra till psykosociala besvär och personer 

hade ett behov av psykologiskt stöd samt att dela sina upplevelser och erfarenheter med en 

sjuksköterska. Detta stärks av Berti-Hearn och Elliot (2019) studie som beskrev att leva med 

en stomi innebär utmaningar samt nya kunskaper, förändringar i kroppsbilden samt i 

kroppsfunktionen. Att anpassa sig till den nya situationen var svårt och känslor av ilska 

samt sorg var normalt. Det var av den orsaken viktigt att sjuksköterskan erbjöd hjälp. 

Hueso-Montoro et al., (2016) menade att när det gällde den förändrade kroppsbilden 

beskrev personer vikten av att se stomin som normal och att den blev en del av dem. De 

berättade även att de såg stomin som något man bär med sig på samma sätt som exempelvis 

sin mobiltelefon eller tuggummin. Att bära badkläder upplevdes inte jobbigt för en del, de 

såg sin stomi som något vackert. Andra personer såg den inte som normal och kände sig 

annorlunda (Hueso-Montoro et al., 2016).  

Det är viktigt att belysa dessa upplevelser då det vidare beskrivs att stomin inte var en del 

av dem och de oroade sig över svårigheter att träffa en partner. 

 

I litteraturöversikten framkom det att personer efter stomioperationen upplevde en lättnad 

samt ett lugn. När de skulle gå ut och handla behövde de inte känna behov av att ha en 

toalett i närheten. Detta framkom också i studien av Hueso-Montoro et al., (2016) som 

beskriver att det fanns personer som föredrog att ha en permanent stomi på grund av att 

tidigare påverkades livet genom att de behövde gå på toaletten flertalet gånger per dygn. 

Deras livskvalité ökade och oron minskade i samband med detta.  
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Resultatet visade att socialt stöd från vänner, familj och sjuksköterskan är viktigt att 

upprätthålla. Su et al., (2016) stärker detta genom att i den studien identifierades signifikanta 

samband mellan självförmågan, utbildningsnivån, socialt stöd och aspekter för livskvalité. 

De aspekter som bidrog med livskvalité var fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande samt 

stöd från familj och vänner. Detta stärks ytterligare av Xian et al., (2018) som beskrev att ett 

stort socialt stöd hade ett statistiskt samband med en bättre anpassning. Mer stöd från familj, 

vänner och samhälle bidrog till en högre anpassningsnivå. Det var även viktigt att 

sjuksköterskan uppmuntrade personen till att delta i sociala aktiviteter, höja 

självförtroendet, stärka förmågan att hantera stomin samt sträva efter acceptans. PL, 5 kap. 3 

§ fastställer att närstående ska om det finns möjlighet få medverka vid planeringen och 

genomförandet av personens vård. Detta kan kopplas vidare till Antonovsky (2005, s.45-46) 

som beskriver vikten av att vara delaktig och medverkande i det som händer. 

 

I den kvantitativa delen av resultatet framkom att livskvalitén efter några år med en stomi 

upplevdes vara bra och att personer kände minimal till ingen depression. När de anpassat 

sig till stomin och skapat rutiner ansågs den inte som ett hinder längre. Hueso-Montoro et 

al., (2016) stärker detta vidare och beskriver att när personer accepterat och anpassat sig till 

stomin blev det lättare att fortsätta göra allt det som de gjorde innan operationen samt 

uppnå sina framtidsplaner. Normaliteten bidrog till att de glömde bort att de hade en stomi 

vid vissa tillfällen på grund av att de inte upplevde en ständig oro längre. Antonovsky 

(2005, s.45-46) menar att problem och krav som uppstår är värda engagemang och upplevs 

inte som belastningar. 

Slutsats 

 

Personer med en stomi upplevde att kroppsbilden förändrades och var oattraktiv. Efter 

stomioperationen begränsades fysiska och sexuella aktiviteter. De upplevde en oro och 

rädsla över att andra skulle se stomin eller att gaser och lukter skulle uppstå.  Information 

och utbildning om hur personer ska leva med en stomi var grundläggande för hanteringen. 

Ett socialt nätverk bestående av vänner, familj samt hälso- och sjukvårdspersonal var viktigt 

för att hantera situationen. Det upplevdes framförallt viktigt med förtroende och 
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psykologiskt stöd från sjuksköterskan. När personer med en stomi anpassat sig samt skapat 

rutiner upplevdes stomin inte som ett hinder. Självförtroendet ökade och de kunde återgå 

till det sociala livet när de fått kontroll över sin kroppsbild. 

Personer med en stomi bör uppmärksammas för att minska tabun som finns om stomier i 

samhället. Vidare forskning inom ämnet är viktigt och behövs för att sjuksköterskan ska få 

bredare kunskaper om hur de ska stödja samt undervisa personer som nyligen fått en stomi. 

Det är av betydelse att sjuksköterskan strävar efter att få personen att känna sig tillfreds 

samt att acceptera den nya kroppsbilden. Sjuksköterskan ska involvera personens 

närstående i vården för att underlätta acceptansen samt hanteringen av stomin. Detta kan 

bidra till att personer med en stomi lär sig att leva med samt anpassa stomin till sitt dagliga 

liv. 
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Bilaga 1. 

Tabell 1. Sökordstabell. 

Patienters upplevelser Livskvalité Tarmstomi 

Patients experiences Quality of life Colostomy 

Enterostomy 
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Bilaga 2.  

Tabell 2. Översikt av sökningar.  

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsn

ing 

Antal 

relevanta 

träffar 

Urval*  

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

Artikel 

PubMed 

190903 

Enterostomy 

AND patients 

experiences 

- 96 96 22 13 12 11 Davidson. (2016);  

Herlufsen et al. (2017);  

Krogsgaard, et al. (2017);  

Morris et al. (2017);  

Neuman et al. (2012);  

Nievas, et al. (2017);  

Thorpe et al. (2016);  

Thorpe et al. (2013);  

Saunders et al. (2018);  

Spiers et al. (2016);  

Zheng et al. (2012). 

Cinahl 

190906 

Colostomy 

AND Patients 

experiences. 

- 190 190 9 2 2 2 Danielsen et al. (2013);  

Persson et al. (2002). 

Cinahl 

190906 

Colostomy OR 

Enterostomy 

AND Quality 

of life AND 

- 56 56 7 2 2 2 Iqbal et al. (2018);  

Simmons et al. (2007). 



3 
 

Patients 

experiences. 

 
*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. Urval 5, valda 

artiklar. 
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Bilaga 3.  

Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie  

Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Danielsen, 

Soerensen, 

Burcharth & 

Rosenberg.  

(2013) 

Danmark 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av en 

permanent stomi på 

patientens vardag 

och att få ytterligare 

inblick i deras behov 

av stomiutbildning. 

Kvalitativ 

studie. 

15.  Fokusgruppintervju.  

 

Tematisk analys.  

Deltagarna undvek situationer att visa sin 

kropp och bar kläder som dolde stomin. 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att ha 

en speciell kontakt med vårdpersonalen.  

Hög.  

Davidson. 

(2016) 

Irland 

Syftet med studien 

var att få en 

förståelse om hur 

personer med en 

stomi i Irland 

upplevde sitt liv samt 

vilka problem de 

upplevde.  

Kvantitativ 

studie. 

256  

(339) 

Frågeformulär. 

 

Statistisk analys. 

Den mentala hälsan är sämre än det 

nationella genomsnittet, dem upplever högre 

sexuell dysfunktion och många gör 

förändringar i sin kost och i valet av kläder. 

Stödet av uppföljning varierar och det finns 

ett stort behov av det. 

Hög. 

Herlufsen & 

Brødsgaard. 

(2017) 

Danmark 

 

Syftet med studien 

var att beskriva levda 

erfarenheter av 

sjukhusvistelser för 

personer som 

genomgått en akut 

Kvaltitativ 

studie. 

6. Djupintervjuer med 

hjälp av en 

semistrukturerad 

intervjuguide. 

 

Fenomenologisk 

Personer som genomgick en akut 

stomioperation utsattes även för oväntade 

kroppsliga förändringar. 

Hög. 



5 
 

stomioperation. analys. 

Iqbal et al. 

(2018) 

Storbritannie

n 

Syftet med studien 

var att beskriva 

erfarenheter av och 

utvärdera 

psykosocial och 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

individer som 

genomgår 

stomikirurgi för svår, 

kronisk förstoppning. 

Kvantitativ 

studie. 

24.  Frågeformulär.  

 

Statistisk analys.  

Många föredrog en stomi framför att leva 

med förstoppning.  

Medel. 

Krogsgaard, 

et al.  

(2017) 

Danmark 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevda symtom av 

parastomal 

utbuktning vid en 

kolo- eller ileostomi. 

Kvalitativ 

studie. 

20. 

 

Fokusgruppsintervjuer

. 

 

Fenomenologiskt-

hermeneutiskt analys. 

Den parastomala utbuktningen orsakade 

olika kroppsliga upplevelser i det dagliga 

livet. Den orsakade en kroppslig asymmetri 

och det var viktigt med nya kläder för att 

dölja. Lättillgänglig kontakt med 

vårdpersonal var viktigt. 

Medel. 

Morris & 

Leach. 

(2017) 

Storbritannie

n 

Syftet med studien 

var att undersöka 

den fysiska och 

psykosociala 

övergången hos 

personer med Crohns 

sjukdom före och 

efter att de fått en 

ileostomi. 

Kvalitativ 

studie. 

10. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

analys. 

Att få en stomi bidrog till ett nytt liv som 

tillät personer att återuppta arbetet och 

sociala aktiviteter. Det var en positiv 

upplevelse för stomin hjälpte till att hantera 

symtomen vid Crohns sjukdom. 

Hög. 

Neuman, Syftet med studien Mixad 26. Semistrukturerade Deltagarna beskriver att de hade betydande Medel. 
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Park, Fuzesi, 

Temple. 

(2012) 

USA 

var att undersöka 

erfarenheterna från 

patienter med 

rektalcancer som har 

en tillfällig ileostomi 

för att bättre förstå de 

ojämna resultaten 

från tidigare 

kvantitativa 

livskvalitetsstudier. 

metod. intervjuer. 

 

Grundad teori.  

sömnstörningar på grund av stomin. De 

upplevde begränsningar att utföra sporter 

och utomhusaktiviteter.  

Nievas, et al. 

(2017) 

Spanien 

Syftet med studien 

var att beskriva stomi 

patienters 

uppfattningar om 

den mottagna 

hälsovården samt 

deras behov och 

förslag till 

förbättringar i 

hälsovården. 

Kvalitativ 

studie. 

21. Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Fenomenologisk 

analys.  

Uppfattningen av mottagen hälsovård är 

relaterat till den information och utbildning 

om att ta hand om stomin som givits.  

Hög. 

Persson & 

Hellström. 

(2002) 

Sverige 

Syftet med studien 

var att beskriva 

patienters 

erfarenheter med 

fokus på 

kroppsuppfattning 6 

till 12 veckor efter en 

stomi operation.  

Kvalitativ 

studie. 

9. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

analys. 

Deltagarna kände sig annorlunda, minskad 

självrespekt och självförtroende. Osäkerheten 

påverkade deras sociala liv.  

Medel. 

Thorpe, 

Arthur & 

Syftet med studien 

var att undersöka 

Kvalitativ 

studie. 

12. Ostrukturerade 

intervjuer. 

Att få en stomi förändrade förhållandet 

personer hade med till sina kroppar när det 

Hög. 
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McArthur. 

(2016) 

Storbritannie

n 

upplevelser av att 

leva med en ny stomi 

med fokus på 

kroppsliga 

förändringar. 

 

Fenomenologisk 

analys.  

gäller utseende, funktion och känsla. Att öka 

kunskapen och att få kontroll över stomin 

minskade medvetenheten om deras 

förändrade kropp, det underlättade för 

anpassning och acceptans. 

Thorpe, 

McArthur & 

Richardson.  

(2013) 

Storbritannie

n 

Syftet med studien 

var att utforska 

patienters 

upplevelser av 

stomier i hälso- och 

sjukvård i dag för att 

informera om 

vårdpersonalens 

synvinkel, särskilt 

sjuksköterskor, när 

det gäller att ta hand 

om personer med en 

ny stomi. 

Kvalitativ 

studie. 

12.  Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analytiskt ramverk.  

Preoperativ utbildning var viktig för att 

hjälpa deltagarna att upprätthålla känslan av 

kontroll. Deltagarna kände sig oroliga för 

deras förmåga att hantera stomin och detta 

bidrog till ångest.  

Medel.  

Saunders & 

Brunet. 

(2018) 

Kanada 

Syftet med studien 

var att utforska 

erfarenheterna från 

överlevande av 

rektalcancer som 

levde med en stomi 

och deras 

engagemang i fysisk 

aktivitet.  

Kvalitativ 

studie. 

15.  Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk analys. 

Deltagarna deltog i färre fysiska aktiviteter 

efter stomin men alla utförde någon slags 

aktivitet för att det finns hälsofördelar.   

Hög.  

Simmons, 

Smith, Bobb 

& Liles.  

Syftet med studien 

var att undersöka 

deltagarnas 

Kvantitativ 

studie. 

51. 

(19). 

Frågeformulär. 

 

Att anpassa sig är utmanande och resultatet 

tyder på att effektiv hantering av stomin 

hjälper till i processen.  

Hög. 
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(2007) 

Storbritannie

n 

anpassning och dess 

förhållande till 

stomiacceptans och 

social interaktion.  

Statistisk analys.  

Spiers, Smith, 

Simpson & 

Nicholls. 

(2016) 

Storbritannie

n 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelser av 

behandling och hälsa 

hos personer som 

lever med en stomi så 

att sjuksköterskor 

kan ge den bästa 

vården. 

Kvalitativ 

studie. 

21. Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Fenomenologisk 

analys. 

Personer som lever med en stomi har olika 

upplevelser av vårdpersonal och behandling. 

Mycket kan göras för att ge bra stöd, till 

exempel ge information om stomier till 

patienter och mer utbildning om stomier till 

sjuksköterskor. 

Medel. 

Zheng, 

Zhang, Qin, 

Fang & Wu. 

(2012) 

Kina 

Syftet med studien 

var att utforska 

personers 

upplevelser av 

telefon uppföljningar 

efter att de kommit 

hem med en 

nyopererad stomi. 

Kvalitativ 

studie. 

11. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Personer upplevde att uppföljningssamtalen 

via telefon var effektiva för att lösa problem 

med egenvården av stomin i god tid, förkorta 

tiden till att återuppta ett normalt liv och 

även psykologiskt stöd. 

Hög. 
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Bilaga 4. 

Tabell 4. Exempel på analysprocess. 

 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Subkategori Kategori 

Efter tre månader beskrev 

deltagarna känslor av chock 

och rädsla på tanken av att 

ha en stomi. 

Deltagarna beskrev känslor av 

chock och rädsla.  

Chock. 

 

Rädsla.  

Känslor av osäkerhet och rädsla Känslomässig påverkan. 

Den sexuella lusten hade 

minskat hos deltagarna efter 

operationen samt att de 

upplevde sig mindre 

attraktiva.  

Minskad sexuell lust och 

attraktion hos deltagarna.  

Sexuell lust. 

 

Oattraktiv.  

Förändrad kroppsbild. Förändringar i vardagen 
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Bilaga 5.  

Tabell 5. Översiktstabell av kvantitativa artiklar. 

 

Författare Land Medel

ålder 

Kön Civilstatus Typ av stomi Sjukdom Tid efter 

operation 

Mätinstrument Signifikansn

ivå 

Davidson.  

 

(2016) 

Irland 61 år. 155 

kvinnor. 

101 män. 

* Kolostomi 

(n=53) 

Ileostomi 

(n=197) 

Cancer 

(n=55) 

Inflammatorisk 

tarmsjukdom 

(n=129) 

3 månader till 50 

år.  -Modied City of Hope QoL 

ostomy questionnaire. 

 

P < 0,05 

Iqbal et al. 

 

(2018) 

Storbri

tannie

n 

44 år. 22 

kvinnor. 

2 män. 

* Ileostomi 

(n=20) 

Kolostomi 

(n=4) 

Förstoppning 

(n=24) 

* -Medical outcomes study 

short form-36 (SF-36).  

-City of hope ostomy 

quality of life (COHQOL). 

-Hamilton anxiety and 

depression (HAD).   

-Generic Health. 

P < 0,05 

Simmons, 

Smith, Bobb 

& Liles.  

 

(2007) 

Storbri

tannie

n 

57 år. 24 

kvinnor. 

27 män. 

92 % av 

deltagarna 

var gifta.  

Kolostomi 

(n=51) 

Cancer 

(n=51) 

6 månader. -Ostomy adjustment scale.  

-Stoma acceptance. 

-Stoma self-efficacy scale. -

Sociable subscale.  

P < 0,05 

 

* Avsaknad av data
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