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Sammanfattning: 

Bakgrund: För personer som har fått en tarmstomi, oavsett om den är kronisk eller tillfällig, 

kan det innebära en ny livsstil. Förändringar i tarmfunktionen, matvanor och 

kroppsuppfattning beskrivs som stora delar i den nya situationen som individen är i behov av 

att vänja sig vid. Förändringarna som en stomi medför påverkar och upplevs olika, både 

mellan män och kvinnor samt för den enskilda individen. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med tarmstomi.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på tio vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Kvinnor som lever med tarmstomi upplevde att det på flera olika sätt hade en 

inverkan på deras dagliga liv. Den nya situationen påverkade upplevelser hos kvinnorna både 

psykiskt, fysiskt, socialt samt spirituellt. Att acceptera sin nya situation, med en stomi på 

magen, var inte lätt, men de flesta gjorde det till slut med hjälp av viljan att fortsätta leva, 

förändrad inställning inför stomin samt stöd från familj och närstående.    

Slutsats: Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor, som lever med tarmstomi, upplever 

flertalet förändringar och begränsningar både kroppsligt och i vardagen. Stomin medför att 

kvinnorna upplever många känslomässiga reaktioner samt att de ofta är i stort behov av stöd. 

Oro och rädsla, framför allt för läckage och lukt, är vanligt förekommande och leder ofta till 

att kvinnorna på olika sätt isolerar sig. Genom att tillämpa KASAM, kan kvinnorna uppleva 

begriplighet och hanterbarhet, för att slutligen känna meningsfullhet samt acceptans inför sin 

nya situation. En känsla av tacksamhet till livet. 
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1. Inledning 

För personer som har fått en tarmstomi, oavsett om den är kronisk eller tillfällig, kan det 

innebära en ny livsstil. Förändringar i tarmfunktionen, matvanor och kroppsuppfattning 

beskrivs som stora delar i den nya situationen som individen är i behov av att vänja sig vid 

(Simmons, Smith, Bobb & Liles, 2007).  Den kroppsliga förändringen som personer med 

stomi genomgår, både utseendet, med tarmen utanpå magen, samt förlusten att inte kunna 

styra över sina toalettbesök kan upplevas som väldigt skrämmande och intimitetskränkande 

för dem. Kroppsljud och lukter är oftast något som av omgivningen förväntas skötas bakom 

stängda dörrar (Noone, 2010; Swan, 2011). Att acceptera förändringen som en stomi medför 

hanteras olika från person till person, de flesta godtar till slut sin situation och kan leva ett 

fortsatt gott liv (Simmons et al., 2007).       

2. Bakgrund  

2.1 Historik 

Redan på 1700-talet utfördes de första stomioperationerna, som medförde en stor 

infektionsrisk (Nilsen Aae, 2011). I rapporter från senare delen av 1800-talet beskrevs 

konstruktioner av kolostomier, vilket var ett nödvändigt ingrepp som avlastning vid 

ändtarmscancer. Ett sådant omfattande ingrepp var möjligt då operationerna utfördes under 

kontrollerade former samt tillkomsten av antiseptik och narkosmedel. Först senare 

introducerades antibiotika, vilket minskade svåra infektioner samt den tidigare höga 

mortaliteten. Ileostomioperationer, när tunntarmen fördes fram genom bukväggen, innebar 

ofta stora risker för de svårt sjuka patienterna och var därför en sista utväg (Berndtsson, 

2008b). Tekniken som används idag för att konstruera en stomi utvecklades år 1952 av den 

engelska kirurgen Brian Brooke. Han vrängde tarmen ut och in, efter att den förts ut genom 

bukväggen, för att slutligen fästas på huden (Black, 1994).  

2.2 Tarmstomi 

Enligt Malin Eriksson, kansliansvarig på Tarm- Uro- och stomiförbundet (ILCO), lever cirka 

25 000 personer i Sverige med någon typ av stomi. I den angivna siffran ingår alla tarm- och 

urostomier, det finns inga uppgifter om de olika specifika stomierna (personlig 

kommunikation, 7 september 2015). Ordet stomi betyder öppning eller mun och härstammar 

från grekiskan. Inom kirurgin används ordet stomi för en anlagd öppning, antingen från ett 

hålorgan ut genom huden eller mellan två hålorgan i kroppen. För att kunna skilja de olika 

stomierna åt benämns de med organet eller organen som avlastas, exempelvis ”ileostomi” 

(Nilsen Aae, 2011). Orsaken till att en stomi behöver anläggas kan vara en sjukdom eller 

skada i mag-tarmkanalen, som leder till att delar behöver opereras bort eller avlastas under en 

tid. Det operativa ingreppet innebär att tarmen ofta fästs utanpå huden, genom en öppning i 

bukväggen, vilket medför att den naturliga tömningsvägen förändras (Black, 1994). Vid en 

operation kan en stomi behöva anläggas permanent eller som en tillfällig lösning, för 

avlastning, beroende på skadan eller sjukdomens utbredning och karaktär (Persson, 2008b). 

Då tarmmuskulaturen inte styrs med viljan på samma sätt som sfinktern i ändtarmen, har en 

stomiopererad person inte kontroll över tömningen, varken gällande avföring eller tarmgas 

(Nilsen Aae, 2011).   
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2.3 Stomityper, orsaker och komplikationer 

2.3.1 Ileostomi 

En ileostomi innebär att den nedersta delen av ileum, tunntarmen, läggs ut på buken. 

Sjukdomar och åkommor som kan leda till att en patient är i behov av en permanent ileostomi 

kan vara ulcerös kolit, Crohns sjukdom, fistlar, medfödda eller nyuppkomna skador. Då 

tjocktarmen är bortkopplad eller borttagen, när det blir aktuellt med en ileostomi, är 

avföringen lös, vilket kan vara frätande för huden samt att avförigen kan ha en annorlunda 

stark lukt (Nilsen Aae, 2011).  Vidare beskriver Nilsen Aae (2011) att ileostomin kan vara 

anlagd temporärt, då en konstgjord tjocktarm framställts, med syfte att låta tarmen vila och 

läka.  

2.3.2 Kolostomi  

Stomier anlagda från tjocktarmen kallas generellt för kolostomi och det är ofta den sista delen 

av tjocktarmen, sigmoideum, som förs ut genom bukväggen och sys fast på magen. Orsaker 

till att få kolostomi kan vara cancer i tjocktarmen eller inflammationer, exempelvis 

divertikulit. Det kan också bero på medfödda missbildningar, andra skador eller kronisk 

förstoppning (Nilsen Aae, 2011).  Av de stomioperationer som utförs i norden är cirka 60 

procent kolostomier. Den vanligaste orsaken är rektalcancer, vilket medför att det främst är 

äldre människor som får en kronisk stomi. En kolostomi kan även fungera som avlastning vid 

exempelvis en perforerad tarm, personen har då stomin under en begränsad tid (Persson, 

2008b).  

 

2.3.3 Komplikationer 

Stomirelaterade komplikationer kan uppkomma både tidigt eller en längre tid efter 

operationen. Vilken typ och hur många komplikationer som kan uppstå beror på vilken stomi 

patienten har samt om operationen var planerad eller akut (Persson, 2008c). Vidare beskriver 

Persson (2008c) en del av konsekvenserna som komplikationerna kan leda till. Vilket 

exempelvis kan vara smärtor, hud-, bandage- och funktionsproblem, något som i sin tur kan 

påverka patienternas sociala liv. Andra komplikationer kan vara: nekros, separation, det vill 

säga att stomin släpper från huden, läckage och prolaps.  

 

Specifikt för kvinnor som genomgått en stomioperation med rektumamputation är att de 

anatomiska förhållandena kan förändras. Uterus och vagina kan bli mindre rörliga och falla 

bak mot sacrum, vilket kan medföra obehag och smärtor vid samlag, så kallad dyspareuni 

(Berndtsson, 2008a). 

2.4 Kunskapsläget idag 

En betydande faktor för dem som har en tarmstomi är att acceptera den. Acceptansen inför 

stomin kan vara starkt förknippat med hur hen hanterar sin livssituation. De som har godtagit 

och lärt sig hantera det nya livet, kan lättare återgå till hur de levde tidigare. Det beskrivs att 

de har en större kontroll över sin stomi och oroar sig mindre över sina funktionella 

begränsningar såsom toalettbesök, samt känner ingen rädsla inför att skapa nya relationer 

(Simmons et al., 2007). Vid en sjukdom eller ett plötsligt trauma som förändrar en normalt 

fungerande kropp kan kroppsuppfattningen förändras. Vilken kroppsuppfattning en person har 

påverkas av personliga och kulturella normer (Persson, 2008a). Brown och Randle (2005) 

menar att de kroppsliga förändringar som en stomioperation medför kan bidra till en 

förändrad kroppsuppfattning. Vidare beskrivs hur en stomi kan påverka personers livskvalitet 
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till det sämre, då de flesta svarar att den på något vis medfört negativa känslor inför sig själva 

(Brown och Randle, 2005). I en survey undersökning, med syftet att kartlägga utmaningar 

som personer med stomier kan ställas inför, där deltagarna kom från flera olika länder, visade 

det sig att yngre personer som haft sin stomi under kortare tid oroade sig mer över hur den 

kommer att påverkade dem i deras dagliga liv. Några av kommentarerna var hur vida stomin 

skulle synas under kläderna, om den skulle börja läcka eller om förbandet skulle tappa fästet 

och ramla av (Claessens et al., 2015). Förändringarna som en stomi medför påverkar och 

upplevs olika, både mellan män och kvinnor samt för den enskilda individen. Något som även 

en studie som handlar om coping och acceptans styrker. Det redovisades i den studien att 

kvinnor fokuserade på vilka känslor som uppkom i livet med en stomi, medan männen 

värderade stomins utrustning och funktion högre (Krouse et al., 2008). 

2.5 Sjuksköterskans roll  

Patienter med stomi kräver en specialiserad vård, för att på ett bättre sätt kunna möta och 

tillgodose deras behov av egenvård (Karadag, 2003).  I omvårdnad av patienter med stomi är 

det viktigt att främja egenvårdsförmågan samt stärka patientens självbild. Där har 

sjuksköterskans pedagogiska och undervisande förmåga en stor roll. Omvårdnad underlättas 

av erfarenhet samt att evidensbaserad forskning tillämpas kliniskt (Brown & Randle, 2005). 

En stomisjuksköterskas kompetens och expertkunskap kan stödja patienter att lättare 

acceptera och hantera ett liv med stomi (Borwell, 2009). Vidare beskriver Borwell (2009) hur 

de stomispecialiserade sjuksköterskorna kan påverka både övrig sjukvårdspersonal och 

patienter positivt, genom att de utifrån sin kunskap ser patienten ur ett holistiskt perspektiv 

samt att vården utgår från patientens specifika behov. 

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Det salutogena, hälsosfrämjande, begreppet KASAM skapades av Aaron Antonovsky och 

bygger på tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla tre 

begreppen har betydelse för huvudkomponenten och det är när personen upplever känsla av 

samanhang som hälsa uppstår (Antonovsky, 2005). Vidare beskriver Antonovsky (2005) att 

begreppet begriplighet betyder att ha förståelse över sin situation och händelseförloppet. 

Hanterbarhet innebär en förväntan att kunna möta och klara av de situationer som dyker upp. 

Begreppet meningsfullhet innefattar det som är viktigt och betydelsefullt för individen, som 

leder till styrka och engagemang. Vid sjukdom och ohälsa menade han att något utöver den 

medicinska hjälpen var av betydelse för att främja hälsan. Genom att utveckla det friska och 

det motståndskraftiga hos människor samt hur de kunde ta vara på det, formades KASAM. 

Acceptansen, som tidigare nämnts, är av stor vikt för personer som har eller får en stomi 

(Simmons et al., 2007). För att uppnå acceptans och tillfredställelse i sin livssituation, kan 

KASAM vara ett redskap och tankesätt att använda och genom det uppleva en god hälsa, i 

livet med tarmstomi.   

2.7 Problemformulering 

Upplevelsen av att leva med tarmstomi kan vara starkt förknippat med hur den accepteras av 

den enskilde individen. Skillnader i upplevelser, som acceptans och coping, av livet med 

tarmstomi finns mellan män och kvinnor. Med anledning av nämnda skillnader, uppkom 

intresset att studera kvinnors specifika upplevelser av att leva med en tarmstomi, för att kunna 

förmedla kunskap, som kan förbättra omvårdnaden och vården för kvinnorna samt som en 

hjälp för sjuksköterskan i det stödjande arbetet. I ICN:s etiska kod beskrivs att det i en 

sjuksköterskas arbete ligger ansvar i att initiera insatser som främjar individers hälsa och 

sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). För att på bästa sätt kunna tillgodose den 
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omvårdnad och vård som den specifika patientgruppen är i behov av krävs kunskap utifrån 

patienternas upplevelser.  

3. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med tarmstomi.   

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design användes, utifrån att litteratur systematiskt söktes 

fram, kritiskt granskades samt sammanställdes inom det valda ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2013).   

4.2 Sökstrategi 

För att finna relevanta artiklar som svarade mot syftet, användes databaserna CINAHL och 

Medline. De meningsbärande orden i syftet, ämnesorden, söktes fram genom CINAHL-

Hedings i databasen CINAHL samt som MeSH-termer i Medline. Det gjordes för att 

säkerställa ordens betydelse och relevans. Sökningen började med att ordet Ostomy skrevs 

in i sökfältet och rutan för ”suggest subject terms” markerades, därefter valdes orden 

Colostomy och Ileostomy. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn OR, vilket 

Forsberg och Wengström (2013) menar ger en bredd i sökningen, då innehållet i de funna 

artiklarna inkluderar antingen Colostomy eller Ileostomy. De sökorden användes i båda 

databaserna och kombinerades med en fritextsökning där orden Experience och Interviews 

användes. Ytterligare två sökningar gjordes i databasen CINAHL, en med ämnesorden 

Colostomy och Ileostomy tillsammans med ordet Psychosocial factors som fritextsökning. 

Den andra med samma ämnesord och fritextsökning med orden Experience, Interviews samt 

Life impact. För att finna fler artiklar gjordes ännu en sökning vid ett senare tillfälle i 

CINAHL. Vid det tillfället utökades fritextsökningen med orden: Quality of life, Emotion 

och Adaptation psychological.  Alla fritextsökningsord söktes med den booleska operatorn 

OR, för att sedan sökas i kombination med ämnesorden genom den booleska operatorn 

AND. Den kombinationen används för att finna artiklar med både ämnesord och fritextord, 

vilket Forsberg och Wengström (2013) menar begränsar och smalnar av sökningen. 

Sökningarnas olika steg presenteras i en sökmatris, se bilaga 1. 

 

Sökningarna avgränsades i båda databaserna till tidsintervallet, 2005-2015, för att få fram 

relevant forskning samt till att artiklarna var skrivna på engelska. Begränsningarna ”all 

adults” och ”female” användes då målgruppen var kvinnor över 18 år. För att försäkra sig 

om att artiklarna var korrekt vetenskapligt granskade användes ytterligare avgränsning ”peer 

reviewed” i CINAHL. Vilket innebär att artikeln kontrollerats av personer som är insatta i 

ämnet samt har en oberoende relation till författaren (Olsson & Sörensen, 2011). Se bilaga 1. 

Då antal artiklar som svarade mot syftet inte var tillräckligt, gjordes även manuella 

sökningar i databasen CINAHL, utifrån de valda artiklarnas referenslistor. Vid en manuell 

sökning uppkom tips i databasen på liknande artiklar, de artiklar som verkade relevanta 

lästes igenom.   

4.3 Urval 

För att välja ut artiklar som svarade mot syftet utfördes tre olika urvalssteg. Som första steg 

lästes 404 artikeltitlar, de titlar som bedömdes kunna besvara syftet valdes.  Därefter 

granskades de utvalda 47 titlarnas abstract, för att sedan i steg tre välja ut de nio artiklar som 
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överrenstämde med det valda syftet. Utifrån de manuella sökningarna som gjordes baserat 

på de valda artiklarnas referenslistor, inkluderades ytterligare två artiklar till studien. En 

artikel till inkluderades genom förslag som uppkom vid en manuell sökning. Vilket 

resulterade i 12 artiklar till studien, som slutligen lästes och kvalitetsgranskades i sin helhet. 

Se bilaga 1.  

4.3.1 Inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderade kvinnor, över 18 år. Artiklar innefattade både män och kvinnor, 

där det tydligt gick att urskilja kvinnornas resultat från männens. 

4.3.2 Exklusionskriterier  

Artiklar som bara innefattade män samt artiklar där resultatet presenterades utifrån 

patienter/personer, då kvinnors upplevelser ej kunde urskiljas. Review artiklar valdes bort. 

4.3.3 Kvalitetsgranskning 

De 12 artiklarna som svarade mot syftet kvalitetsgranskades utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. 

Granskningsmallarna följdes i sin helhet, med tonvikt på syftet, undersökningsgrupp, 

metoddel samt artiklarnas etiska överväganden. Efter granskningen ansågs tio artiklar ha en 

god kvalitet och två artiklar exkluderades. De två artiklarna som exkluderades visade sig 

inte kunna svara på litteraturstudiens syfte, då det inte gick att urskilja upplevelser specifikt 

för kvinnor. Ena studien hade även ett otydligt syfte och ostrukturerat upplägg.       

4.4 Dataanalys 

För att sammanställa resultatet utifrån de valda artiklarna på ett kortfattat och tydligt sätt, 

gjordes en integrerad analys, vilket innebar att texten bearbetades i tre steg. Först lästes 

resultatdelarna i artiklarna enskilt av författarna, för att hitta eventuella likheter eller 

skillnader som svarade mot det valda syftet. I steg två diskuterade författarna 

resultatdelarnas innehåll med varandra, för att sedan sammanfoga likheterna. Likheterna 

markerades med färger i texten och bildade kategorier. Slutligen sammanställdes och 

presenterades resultatdelarnas innehåll under fyra utvalda kategorier, med tillhörande 

subkategoier, som utgör resultatet i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Innehållet under 

varje subkategori lästes och bearbetades flera gånger. Vissa delar flyttades mellan 

subkategorierna, innan det slutgiltiga resultatet fastställdes. 

4.5 Etiska överväganden 

De valda artiklarna var alla vetenskapligt granskade och etiskt godkända. För att godkännas 

i en etikprövningsnämnd bör forskningen utföras med respekt för studiedeltagarna, genom 

att ta hänsyn till människovärdet, mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter (Olsson 

& Sörensen, 2013). Författarnas egna åsikter och värderingar har inte påverkat 

inkluderingen eller exkluderingen av artiklarna, allt funnet resultat har redovisats (Forsberg 

& Wengström, 2013). Resultatet har på ett noggrant sätt översatts till svenska, för att inte 

förvränga eller påverka innebörden av artiklarnas resultat.  

5. Resultat 

5.1 Resultatinledning 

Resultatet i litteraturstudien baseras på sex kvalitativa-, tre kvantitativa artiklar samt en artikel 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Studierna är utförda i olika delar av världen, 
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majoriteten i engelskspråkiga länder. Resultatet presenteras utifrån valda kategorier och 

subkategorier, se tabell 1. Förekomsten av subkategorierna i de sammanställda artiklarna 

presenteras i tabell 2, se bilaga 3. De granskade artiklarna som resultatet bygger på handlar 

om patienter med kolostomi eller ileostomi, vilket i förliggande studie benämns med stomi 

eller tarmstomi.     

 

Tabell 1. En sammanställning utifrån dataanalys, med kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Psykiska upplevelser  Känslomässiga reaktioner 

 Begränsningar vid närhet och sexualitet  

Fysiska upplevelser  Förändrad kropp 

 Förändringar i vardagen  

Sociala upplevelser  Behov av stöd 

 Begränsningar i det dagliga livet 

Spirituella upplevelser  Tackssamhet till livet  

 

5.2 Psykiska upplevelser 

5.2.1 Känslomässiga reaktioner 

Alla kvinnor i en studie beskrev en chockartad reaktion när de såg sin tarmstomi för första 

gången. De upplevde också en rädsla att bli förknippade med stomivård (Sinclair, 2009). En 

kvinna beskrev de psykologiska effekterna som den dramatiska förändringen med en stomi 

medförde och allt sammantaget hade en inverkan och påverkade hennes livskvalitet till det 

sämre (Luke, 2012). Kvinnor med tarmstomi upplevde en sämre livskvalitet än kvinnor utan 

stomi. Kvinnor, under 75 år, med tarmstomi upplevde en negativ påverkan på det psykiska 

välmåendet samt att de upplevde en högre grad av depression och suicidala tankar än kvinnor 

utan stomi (Krouse et al., 2009). Att inte kunna styra över sin avföring upplevdes som en 

kontrollförlust och kunde leda till att många kvinnor blev deprimerade och kände sig 

ensamma (Grant et al., 2011; Mandersson, 2005).  

 

Det fanns alltid en oro över att stomipåsen skulle ge ifrån sig illaluktande doft, så fort de 

kände avföringsdoft trodde kvinnorna att det kom från deras stomi. De fanns även en ständig 

oro att tarmstomin skulle läcka (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Mandersson, 2005; 

Sinclair, 2009), vilket alla deltagare någon gång hade upplevt (Andersson et al., 2010). En 

kvinna beskrev en upplevd ilska då hennes stomi läckte, hon trodde att stomioperationen 

skulle innebära att hon blev av med de inkontinensproblem hon tidigare haft. Hon kände 

fortfarande samma känslor av pinsamhet och förnedring över att inte kunna kontrollera sin 

avföring, som hon kände innan (Sinclair, 2009). I samband med sexuella relationer uppgav 

kvinnorna att det var viktigt att dölja stomipåsen, för att minimera sin egen och sin partners 

känsla av avsky eller att någon skulle känna sig äcklad inför eventuellt läckage (Ramirez et 

al., 2009). Samtliga kvinnor i en studie önskade att de aldrig fått tarmstomi och uttryckte ett 

hat för stomin. En kvinna uttryckte att hon hellre hade dött om hon på förhand vetat hur det 

skulle bli (Sinclair, 2009).  
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Kvinnor beskrev svårigheter att hantera och acceptera stomin som en del av deras kropp, de 

ansåg inte att stomin tillhörde dem (Sinclair, 2009). Kvinnorna berättade om en främmande 

känsla inför sin kropp, när de för första gången såg tarmstomin på sig själva. De största 

upplevda kroppsförändringarna var relaterade till magen, de tyckte det var svårt att se sig 

själva med en påse på magen (Andersson et al., 2010). Kvinnor beskrev en förändrad 

kroppsuppfattning till följd av förlorad kroppskontroll, som tarmstomin bidrog till (Grant et 

al., 2011). En kvinna upplevde att hon inte längre var experten på sin egen kropp och att delar 

av hennes identitet gått förlorat. Hon upplevde osäkerhet och skämdes över sin kropp, hon 

kämpade med sina känslor och ville inte se sig själv i spegeln (Luke, 2012). En känslomässig 

stress beskrevs när de tänkte på hur deras kropp skulle uppfattas av omgivningen (Sinclair, 

2009).  

 

Humor upplevdes av kvinnor som en viktig copingstrategi, i strävan om att kunna acceptera 

sin nya livssituation (Grant et al., 2011). En kvinna beskrev hur humor och lättsamhet inför 

stomin hjälpt henne att avdramatisera situationen och genom det undvika känslor av skam, 

pinsamhet och förnedring (Mandersson, 2005). 

5.2.2 Begränsningar vid närhet och sexualitet  

Många upplevde att de inte längre var attraktiva då de hade en synlig påse på magen och hade 

svårt att komma till acceptans med sitt nya utseende (Mandersson, 2005; Ramirez et al., 

2009). Lukt från stomipåsen upplevdes som något oattraktivt och begränsade kvinnor från att 

inleda nya relationer (Ramirez et al., 2009). Efter stomioperationen hade många en lång 

period då de var sexuellt inaktiva. En kvinna beskrev att hon efter stomioperationen inte velat 

ha några intima relationer med någon, då hon hatade sin kropp och hur den såg ut 

(Mandersson, 2005). En kvinna i en annan studie ville först inte vara för fysiskt nära sin 

partner (Luke, 2012). En rädsla för att ha sexuellt umgänge var att stomipåsen kunde ramla 

av. En kvinna funderade mycket på om hon skulle kunna njuta och slappna av under ett 

samlag eller om tankar kring stomin skulle ta över i stunden. Det tog väldigt lång tid för 

henne att känna sig bekväm i situationen (Mandersson, 2005). När en kvinna skulle vara intim 

med en man första gången efter sin operation, upplevde hon att mannens reaktion, när hon tog 

av sig kläderna, skrämde henne (Grant et al., 2011).   

 

När kvinnorna började vara sexuellt aktiva igen, beskrev de att det var viktigt att de bytt till en 

ny stomipåse eller precis tömt påsen. De ville även ha någon topp på sig, för att gömma den 

för sin partner och sig själv samt för att hålla påsen på plats och förhindra läckage (Ramirez et 

al., 2009). De som hade en partner upplevde att det var viktigt att ha en bra relation samt att 

de kunde prata om de problem som kunde uppstå i samband med närhet och sex. För en del 

kvinnor upplevdes stomin inte som ett problem, de kände sig bekväma i sina kroppar och 

hade lätt för att inleda nya relationer. De ansåg att om någon tyckte om dem, så skulle inte 

stomin spela någon roll (Mandersson, 2005).    

5.3 Fysiska upplevelser  

5.3.1 Förändrad kropp 

Kvinnor med stomi hade en försämrad kroppsuppfattning jämfört med kvinnor utan stomi 

(Sideris et al., 2005). Många upplevde sin tarmstomi som en inkräktare på kroppen, som de 

inte kunde styra över (Mandersson, 2005). En del kvinnor upplevde att de fick problem med 

skör hud och sår under stomiförbandet. De kände att de på grund av det var i behov av extra 

hjälp från sjukvården (Notter & Chalmers, 2012). I en studie beskrev en kvinna rädsla inför 
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prolaps av tarmen, hon kände sig äcklad när tarmen, onaturligt trycktes ut utan förvarning. 

Prolapsen orsakade också obehag hos kvinnan (Luke, 2012). I en annan studie beskrev en 

kvinna konstant smärta, illamående, trötthet, rädsla för olyckor, rädsla inför ytterligare 

smärtor vid samlag samt att hon åt antidepressiva läkemedel, vilket hämmade henne på många 

plan i livet (Mandersson, 2005). Kvinnor med stomi upplevde en sämre aptit än innan 

operationen (Sideris et al., 2005). 

 

Kvinnor som genomgått en rektumamputation i samband med att de fått en tarmstomi 

upplevde smärtor i vaginan, framför allt vid samlag (Andersson et al., 2010; Grant et al., 

2011). En grupp kvinnor som upplevde svårigheter vid samlag, uppgav att de mest 

framstående problemen var att det gjorde ont vid samlag eller att de inte ens kunde genomföra 

ett samlag, på grund av vaginala förändringar, till följd av operationen. Det påverkade och 

upplevdes på olika sätt beroende på hur betydelsefullt närhet och sexualitet hade varit för 

kvinnorna innan operationen (Ramirez et al., 2009). En kvinna beskrev att hon inte längre 

kunde ha sex, efter sin stomioperation, men det spelade inte någon roll då det fanns andra 

viktiga saker i livet, exempelvis en man som stod kvar vid hennes sida (Andersson et al., 

2010).  

5.3.2 Förändringar i vardagen 

Kvinnorna beskrev att de upplevde begränsningar i sitt vardagsliv på grund av tarmstomin 

(Andersson et al., 2010). Kvinnor med stomi upplevde både sömnproblem och trötthet, vilket 

de inte gjorde innan operationen. De oroade sig över läckage samt att de behövde gå upp och 

tömma stomin under natten. Vidare beskrev kvinnor att sovpositionen påverkade deras sömn 

och att många aldrig upplevde sig ha någon riktig djupsömn (Baldwin et al., 2009; Grant et 

al., 2011; Sideris et al., 2005). En konstant oro beskrevs av en del kvinnor, över att råka vända 

sig på mage i sömnen, det fanns då en risk att påsen lossnade och började läcka (Baldwin et 

al., 2009; Grant et al., 2011) Efter stomioperationen beskrev en del kvinnor att deras energi 

aldrig riktigt kom tillbaka samt att många kände att de lättare blev trötta (Notter & Chalmers, 

2012). De kvinnor som på grund av sin stomi hade sömnproblem och kände trötthet, upplevde 

även en låg psykisk och mental hälsa (Baldwin et al., 2009).   

 

Fysisk aktivitet så som olika sporter, träna på gym eller trädgårdsarbete, var sådant många 

kvinnor upplevde att de inte längre kunde utföra efter att de fått sin stomi. De var rädda för 

läckage och ville undvika att hamna i situationer där de behövde förklara sin situation, då de 

ansåg att det var privat (Notter & Chalmers, 2012). Kvinnor beskrev att det fanns aktiviteter 

som de slutat ägna sig åt efter att de fått tarmstomi. Efter att de anpassat sig till sin nya 

situation kunde de återuppta vissa aktiviteter så som vandring, bowling samt trädgårdsarbete. 

Simning upplevdes av många som jobbigt. För att klara av att återuppta den aktiviteten hittade 

kvinnorna egna metoder för att komma över oron, att visa sig för andra, i badkläder (Grant et 

al., 2011). Förändrad klädsel var ett ämne som diskuterades bland kvinnor. Några av 

kvinnorna kände ilska när de tänkte på att stomin krävde att de behövde förändra sin klädstil, 

då de inte ville att stomin skulle synas under kläderna eller sitta för tight och trycka över 

stomin (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Luke, 2012; Sinclair, 2009). I studien av 

Mandersson (2005) beskrev en kvinna att hon alltid bar nattlinne när hon sov för att täcka 

magen. Hon beskrev även frustration över att det inte fanns så mycket snygga och feminina 

sovplagg, som både skyddade och täckte stomin. Vidare beskrev en annan kvinna i samma 

studie att det var det materiella, så som kläder, som gjorde att hon inte kände sig attraktiv. 

Hon menade att en stor del i att känna sig attraktiv var att kunna sätta på sig det man själv 

ansåg vara snyggt, vilket hon upplevde att hon inte kunde göra på grund av sin tarmstomi. 
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5.4 Sociala upplevelser  

5.4.1 Behov av stöd 

Familj och vänner beskrevs som viktiga stöd, ett skyddsnät som värderades högt. När 

kvinnorna umgicks med dem tänkte de inte på stomin och kände sig bekväma i sin situation, 

även om stomin gav ifrån sig ljud eller lukt (Andersson et al., 2010; Luke, 2012; Mandersson, 

2005; Sinclair, 2009). Några kvinnor ansåg att det var lättare att känna sig bekväma i sin 

situation när de umgicks med barn. De menade att barn inte dömde eller tyckte att stomipåsen 

var något konstigt, utan var mer intresserade och frågvisa, barnen tyckte även att stomin var 

häftig (Mandersson, 2005). En kvinna, som inte hade någon familj, beskrev hur betydelsefullt 

stödet från hennes vänner varit. Vidare beskrev en annan kvinna vikten av att ha någon att 

ringa när hon gick igenom tuffa perioder och var tacksam över att hennes närstående funnits 

där (Grant et al., 2011). För en annan kvinna var tryggheten hennes mans stöd, han hade inga 

problem med hennes nya situation, vilket hjälpte henne att känna acceptans inför sin nya 

kropp (Ramirez et al., 2009).  De kvinnor som inte hade stöd och förståelse hos sina 

närstående påverkades negativt genom en upplevd osäkerhet och negativ självbild. En kvinna 

beskrev att hennes vänner inte kunde hantera att hon hade en påse på magen, de trodde att 

hennes sjukdom var smittsam och behandlade henne som en invalid (Mandersson, 2005). 

Beroende på hur kvinnornas vänner reagerade på deras stomier och hur de blev behandlade, 

lärde de sig vilka personer de ville behålla i sina liv (Sinclair, 2009). 

5.4.2 Begränsningar i det dagliga livet 

Livet med tarmstomi beskrevs som relativt normalt av kvinnorna. De försökte delta i 

aktiviteter och sociala sammanhang som de gjort innan de blev sjuka, men en rädsla över att 

något skulle hända med stomin fanns alltid. Tarmstomin upplevdes som ett handikapp och 

krävde mer planering samt att de alltid var tvungna att se till att material fanns tillgängligt 

(Andersson et al., 2010; Sinclair, 2009). En social oro gällande både aktiviteter samt att 

komma tillbaka till jobbet upplevdes av många (Sinclair, 2009). Att äta på restaurang med 

vänner, gå på teater och bio var aktiviteter som upplevdes svåra att delta i relaterat till rädsla 

för läckage (Notter & Chalmers, 2012). Kvinnorna oroade sig ofta över vad de kunde äta, 

främst när de var ute på restaurang. De ville inte äta mat som de visste gav dem gaser, vilket 

då skulle kunna medföra pinsamma ljud från tarmstomin (Andersson et al., 2009; Grant et al., 

2011).  

 

Att resa upplevdes som problematiskt för många, då de alltid var tvungna att packa tillräckligt 

med material för stomibyten. Det upplevdes svårt att gå undan och vara privat när de reste i 

grupp (Grant et al., 2011; Krouse et al., 2009).  

 

Kvinnor upplevde det jobbigt med den obehagliga lukten som avföringen i stomin gav ifrån 

sig (Krouse et al., 2009). Kvinnorna beskrev att de alltid hade med sig material som behövdes 

för att byta stomipåse. När de befann sig på sociala tillställningar försökte de alltid sätta sig 

nära en toalett, för att så smidigt som möjligt kunna smita undan om de kände att det började 

lukta eller läcka. På nya ställen letade de alltid upp var toaletterna fanns för att känna sig 

säkra (Andersson et al., 2010; Mandersson, 2005). Många upplevde att offentliga toaletter inte 

var anpassade på ett bra sätt, då det var vanligt att det inte fanns något bra ställe att slänga 

använt stomimaterial. Flera upplevde att de var tvungna att ta med sig materialet hem, vilket 

kunde leda till jobbiga situationer (Notter & Chalmers, 2012). En fundering över hur de skulle 

byta stomipåsen på jobbet fanns, men de flesta upplevde inte det som något problem 

(Andersson et al., 2010). I en studie beskrev en kvinna att hon och hennes man kunde vara på 
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toaletten samtidigt, till och med när hon tömde sin stomipåse. Hon menade att deras syn på 

avföring hade blivit mer lättsam när hon fått stomi, de skulle aldrig kunna tänkt sig vara inne 

på toaletten samtidigt innan, när hon satt och utförde sina behov på vanligt vis (Mandersson, 

2005). 

5.5 Spirituella upplevelser  

5.5.1 Tacksamhet till livet 

Flera kvinnor uttryckte tacksamhet inför livet, de upplevde att de fått en andra chans. Många 

nämnde sina barn och barnbarn som en viktig anledning till att fortsätta leva (Grant et al., 

2011). En kvinna som inte alls kände sig bekväm i sin nya kropp upplevde ändå en 

tacksamhet, då hon tack vare tarmstomin kunnat överleva. Trots att påsen var ett 

störningsmoment, kunde hon ändå acceptera den med vetskapen om att hon levde och att hon 

fick fortsätta vara mamma till sina barn (Ramirez et al., 2009). Då de kände att tarmstomin 

var deras ända väg att överleva, kunde de inte säga att de hatade stomin utan valde istället att 

acceptera den (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011). En kvinna beskrev vikten av att 

vilja leva för att kunna acceptera sin situation och klara de utmaningar som det kunde medföra 

(Ramirez et al., 2009). En annan kvinna beskrev stomioperationen som hennes räddning i 

livet, ett liv hon väldigt gärna ville fortsätta leva (Ramirez et al., 2009). När kvinnorna såg på 

sin framtid fokuserade de på att leva med ett nytt perspektiv på livet (Sinclair, 2009). Det var 

lättare för kvinnorna att acceptera ett liv med tarmstomi när de såg det som en möjlighet att 

överleva, en bro till livet (Anderson et al., 2010). 

5.6 Resultatsammanfattning 

Kvinnor som lever med tarmstomi upplevde att det på flera olika sätt hade en inverkan på 

deras dagliga liv. Den nya situationen påverkade upplevelser hos kvinnorna både psykiskt, 

fysiskt, socialt samt spirituellt. Att acceptera sin nya situation, med en stomi på magen, var 

inte lätt men de flesta gjorde det till slut med hjälp av viljan att fortsätta leva, förändrad 

inställning inför stomin samt stöd från familj och närstående.   
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med tarmstomi. 

En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa och få en överblick över aktuell 

forskning. Då syftet i studien är inom ämnet omvårdnad användes databaserna CINAHL och 

Medline. Författarna valde att söka artiklar i endast två databaser, med anledning av att det är 

de databaser som innehåller flest omvårdnadsbaserade artiklar (Forsberg & Wengström, 

2012). För att försäkra sig om att artiklarna var vetenskapligt granskade avgränsades 

sökningarna i CINAHL till ”peer reviwed”, då allt som publiceras i Medline redan är 

vetenskapligt granskat. Vidare rekommenderar Forsberg och Wengström (2012) att välja 

artiklar publicerade under de senaste åren, för att försäkra sig om ny relevant forskning. Då 

det var svårt att hitta tillräckligt med artiklar till studien, valde författarna att söka på 

tidsintervallet, 2005-2015. Genom diskussioner kom författarna fram till att upplevelser, som 

litteraturstudien bygger på, borde vara liknande oavsett när artiklarna publicerats.  

 

Sökningarna utgick från ämnesord som sedan kombinerades ihop med fritextsökningar i olika 

steg, det gjordes för att finna så många artiklar som möjligt som svarade mot syftet. Flera 
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fritextsökningar i kombinationer gjordes för att försäkra sig om att få fram så många artiklar 

som möjligt, som handlar om kvinnors upplevelser. Det gjordes då författarna hade svårt att 

finna tillräckligt med artiklar för att kunna utföra litteraturstudien. För att finna ytterligare 

artiklar som svarade mot syftet studerades de valda artiklarnas referenslistor. För att på så vis 

kunna inkludera fler artiklar till studien (Forsberg & Wengström, 2012). Genom att markera 

intressanta artiklar, sparades de i författarnas inlogg på databaserna, vilket medförde att redan 

valda artiklar kunde urskiljas vid nya sökningar. Det hjälpte författarna att spara tid, då 

samma artiklar inte valdes flera gånger. 

 

 De 12 artiklarna som valdes ut granskades gemensamt enligt Forsberg och Wengströms 

(2012) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar. De granskades gemensamt 

då författarna kände sig oerfarna inför hur granskningen skulle genomföras samt att försäkra 

sig om att de tolkade mallarna på samma sätt, vilket sågs som en fördel för det slutliga 

resultatet. Kvalitetsgranskningen ansågs värdefull och som en styrka i litteraturstudien, då 

artiklar som av författarna, värderades ha en låg kvalitet eller de som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna kunde exkluderas.  

 

För att sammanställa resultatet från de tio valda artiklarna gjorde författarna en integrerad 

analys (Kristenssons, 2014). Resultatdelarna bearbetades flera gånger, både enskilt och 

tillsammans för att sammanställa resultatet i litteraturstudien på bästa sätt. Genom att använda 

integrerad analys kunde resultatet presenteras i kategorier och subkategorier (Kristensson, 

2014). Då det funna resultatet i artiklarna kunde tolkas in under flera olika kategorier och 

subkategorier, bearbetades innehållet flera gånger. Subkategorin Begränsningar vid närhet 

och sexualitet som slutligen placerades under kategorin psykiska upplevelser, tycktes även 

kunna vara en fysisk upplevelse. Men efter diskussion och övervägande angående 

huvudorsakerna till kvinnornas upplevda begränsningar placerades subkategorin under 

psykiska upplevelser, då många kvinnor beskrev osäkerhet och rädsla för sexuella relationer. 

De flesta av kvinnornas upplevelser skulle kunna tillhöra subkategorin Känslomässiga 

reaktioner, eftersom de ofta beskriver begränsningar och förändringar kopplat till olika 

känslor så som oro, rädsla och ilska. För att dela in resultatet under subkategorierna 

fokuserades det på vad orsaken till känslan var, exempelvis rädsla för läckage som placerades 

under Förändrad kropp. Då läckage ansågs vara orsaken till rädslan och är förknippat med en 

kroppslig förändring. Att spirituella upplevelser blev en egen kategori berodde på att många 

kvinnor upplevde en tacksamhet till livet, en andra chans. Vilket bedömdes inte riktigt passa 

in under de andra kategorierna, av den anledningen bildade de upplevelserna en egen kategori. 

Bearbetningen av resultatet var ibland svårt och tidskrävande, men den slutliga indelningen 

bedömdes vara väl genomtänkt och försvarbar. Bearbetningen ansågs också vara en styrka i 

litteraturstudien.       

 

Litteraturstudien inkluderar fler kvalitativa än kvantitativa artiklar, då syftet är att beskriva 

upplevelser. De kvantitativa artiklarna ansågs, trots sin metod, kunna svara på syftet då vissa 

byggde på enkäter med öppna svarsalternativ samt att några hade angivna citat med. De 

kvantitativa artiklarna genererade dock med minst material till det sammanställda resultatet. 

Författarna valde, efter diskussion och övervägning, att inkludera en pilotstudie, trots att det 

kan vara en svaghet för litteraturstudien. Det gjordes då det var svårt att hitta tillräckligt med 

relevanta artiklar som handlade om bara kvinnors upplevelser av att leva med tarmstomi. 

Pilotstudien handlade om både män och kvinnor men det gick, på ett tydligt sätt, att urskilja 

kvinnornas upplevelser från männens samt att resultatet ansågs betydelsefullt för att besvara 

litteraturstudiens syfte. En av de kvalitativa artiklarna var en fallstudie som baserades på 
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endast en kvinnas berättelse och upplevelser, även den artikeln ansågs svara mot syftet och 

berikade resultatet. Att artikeln endast handlar om en kvinna tyckte inte författarna var något 

negativt, då det var kvinnors upplevelser som eftersöktes samt att det bara var en artikel, av 

tio, som baserades på en kvinnas upplevelser. Det optimala hade enligt författarna varit att 

litteraturstudien endast inkluderat kvalitativa studier som enbart handlar om kvinnor och deras 

upplevelser. I efterhand diskuterade författarna om fler relevanta artiklar kunde hittats om 

tidsspannet 2005-2015 ökats, vilket de troligen hade gjort.   

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det nya livet med tarmstomi på olika sätt påverkade upplevelser 

hos kvinnor, psykiskt, fysiskt, socialt eller spirituellt. Omställningen från ett liv utan stomi till 

ett liv med stomi innebär många nya upplevelser så som känslor, utmaningar samt en, för 

många, förändrad kroppsuppfattning. Vilket också Simmons et al. (2007) beskriver som delar 

i den process som individen går igenom efter att de fått en stomi. Resultatet redovisar endast 

kvinnors upplevelser, då det är studiens syfte. Ett antagande är att mäns upplevelser säkert 

kan skilja sig från kvinnornas, vilket även Krouse et al. (2008) påvisar i sin studie, där män 

tenderar att fundera mer om stomins utrustning medan kvinnor har mer känslomässiga 

reaktioner inför situationen. Skillnaderna i genus var dock något som valdes att inte studeras i 

litteraturstudien. Vidare har författarna tankar om kvinnornas upplevelser påverkas av 

sjukdomen, som var orsak till att de fick stomin. De som fått stomi på grund av rektalcancer 

har möjligtvis lättare att accepterade den, då de troligtvis inte överlevt utan den. De kvinnor 

som fått stomi för att bli av med sina besvär, kanske har svårare att acceptera förändringen då 

de kunde överlevt utan en stomi.  

 

Andra funderingar har uppkommit, gällande vad som påverkat resultatet i artiklarna som 

föreliggande studie baseras på. Många av deltagarna är äldre och har haft stomin en längre tid, 

vilket resulterat i tankar om varför det ser ut så. En anledning kan vara att de som har 

kolostomi fått det till följd av rektalcancer, vilket är en vanligare sjukdom bland äldre 

personer (Persson, 2008b). En annan anledning kan vara att de som haft stomin under en lång 

tid, kommit längre i sin bearbetningsprocess, att acceptera sin situation samt att de kanske inte 

upplever det som något jobbigt att prata om. En ytterligare fundering handlar om studiernas 

datainsamlingsmetod, om de använt sig av enkäter eller intervjuer. Då stomin av många 

upplevs vara privat och något som är känsligt att prata om, kan kanske intervjuer kännas 

obekväma att ställa upp på. Ur ett etiskt perspektiv, kan det vara till fördel för framtida 

forskning, att ta hänsyn och anpassa datainsamlingsmetoden, för att kunna inkludera yngre 

personer med stomi i studierna. Då det finns många tabun inom området.      

 

Resultatet i föreliggande studie kommer vidare presenteras och diskuteras utifrån det valda 

teoretiska perspektivet, KASAM. Begreppet KASAM bygger på tre delkomponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De tre komponenterna är redskap som 

tillsammans kan hjälpa individen att acceptera sin situation samt främja hälsan (Antonovsky, 

2005). Ett mönster blev tydligt vid sammanställningen av resultatet, av kvinnornas 

upplevelser av att leva med tarmstomi. För att kvinnorna till slut ska bli tillfreds med sin nya 

situation, kan KASAM vara en bra vägledning och hjälpmedel. Utifrån subkategorierna i 

resultatet presenteras nedan, figur 1, som visar hur sambandet mellan kvinnornas upplevelser 

och det teoretiska perspektivet.  
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Figur 1. Resultatet kopplat till det teoretiska perspektivet KASAM. Markerade subkategorier är de som 

förekommer mest i de sammanställda artiklarna i föreliggande resultat, se tabell 3. 

 

De känslomässiga reaktionerna som kvinnorna upplevde i samband med att de fått en 

tarmstomi var många. Kvinnorna beskrev till en början upprörda känslor så som chock, ilska 

och rädsla inför sin nya främmande situation. En del kvinnor beskriver även att känslorna 

påverkade dem negativt genom sämre psyksikt mående. Oro var en återkommande känsla som 

upplevdes av kvinnorna, vilket styrks i studien av Claessens et al. (2015). I studien av Brown 

och Randle (2005) beskrivs hur negativa känslor påverkar personers livskvalitet till det sämre. 

Resultatet i föreliggande studie visar att vissa kvinnor upplevde väldigt starka känslor inför 

sin stomi, i en studie beskrevs till och med ett hat och många önskade att de aldrig fått den. 

Upplevelsen av att inte känna sig attraktiv var vanlig bland kvinnorna och medförde, för 

många, begränsningar vid närhet och sexualitet. Kvinnor upplever sig få en förändrad kropp 

efter att de fått en tarmstomi, många upplever stomin som en inkräktare. De upplever att deras 

kropp förändras både fysiskt och utseendemässigt. Ur ett samhälleligt perspektiv menar 

författarna att det i dagens samhälle, med rådande hysteri kring utseende, inte är konstigt att 

kvinnor med stomi upplever sig vara annorlunda och att de till en början har en negativ 

kroppsuppfattning. Vilket styrks av Persson (2008a), som menar att kroppsuppfattningen till 

stordel påverkas av vår omgivning. De fysiska förändringarna yttrar sig i form av de 

komplikationer som stomin kan medföra, vilket kvinnorna upplevde i form av läckage, skör 

hud, prolaps samt smärtor vid samlag. De besvären beskrivs av Persson (2008c) som vanligt 

förekommande för personer med stomi. Författarna menar, genom att öka förståelsen för sin 

situation, vilket begreppet begriplighet innebär, kan de känslomässiga reaktionerna och 

upplevelsen av en förändrad kropp hos kvinnorna dämpas och förhoppningsvis leda till att de 

får en mer positiv inställning till sitt nya liv. 

 

Kvinnorna upplever många olika förändringar i vardagen efter att de fått tarmstomi. En 

negativt påverkad sömn, trötthet, begränsningar vid utförande av olika aktiviteter samt ett 
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upplevt tvång till förändrad klädstil är några av de förändringar som kvinnorna beskriver. Det 

visade sig att kvinnorna upplevde ett behov av stöd från familj, närstående eller vänner för att 

lättare kunna hantera sin nya situation. De som inte upplevde något stöd påverkades negativt. 

Vidare beskriver kvinnorna begränsningar i det daliga livet, som påverkar dem negativt vid 

sociala sammanhang. De upplevde det jobbigt att vara på sociala tillställningar, på restaurang, 

åka på resor samt att gå på offentliga toaletter, allt med en rädsla för ljud, lukt eller läckage 

från stomin. Förlusten och rädslan över att inte kunna styra över sina toalettbesök beskrivs av 

Noone (2010) och Swan (2011), de menar även att det kan upplevas intimitetskränkande. Ur 

ett etiskt perspektiv kan det upplevas utelämnade för kvinnor med stomi, då det finns en risk 

för lukt och/eller läckage som de inte kan styra över. För att kvinnorna ska kunna möta och 

klara av de förändringar och begränsningar som kan uppkomma i livet med stomi krävs någon 

form av hanterbarhet hos dem. Genom att uppleva sig kunna hantera förändringar samt inneha 

någon form av stöd, kan begränsningar i det dagliga livet underlättas och inte upplevas 

besvärliga. Författarna anser att kunna hantera sin nya situation är en stor del i strävan om att 

tillslut känna sig tillfreds och acceptera stomin som en ny del i sitt liv.    

 

Genom att känna begriplighet och hanterbarhet inför sin situation kan kvinnorna tillslut finna 

meningsfullhet, vilket betyder att de kan uppskatta det som är viktigt och betydelsefullt i livet. 

Många kvinnor upplevde till slut en tacksamhet inför livet, att de fått en ny chans. Viljan att 

leva och att få vara med sin familj upplevdes som viktigt och gav kvinnorna styrka. 

Författarna menar att allt sammantaget kan bidra till att kvinnorna lättare kan komma till en 

upplevd acceptans i sitt nya liv med tarmstomi, något som styrks av Simmons et al. (2007), då 

de menar att de som godtagit och lärt sig hantera det nya livet också finner en acceptans.  

 

En annan omvårdnadsteori som skulle kunna användas som redskap och vägledning till den 

här patientgruppen är transition, vilket betyder övergång. En övergång från en situation till en 

annan, exempelvis från frisk till sjuk (Rydholm Hedman, 2009). I det här fallet från att inte ha 

tarmstomi till att få en tarmstomi. Kvinnorna går, som redan nämnt, igenom många olika 

förändringar relaterat till sin nya situation med tarmstomi. Transition skulle därför kunna 

underlätta för kvinnorna i övergången och anpassningen till det nya livet med stomi.  

7. Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor som lever med tarmstomi, upplever flera 

förändringar och begränsningar både kroppsligt och i vardagen. Stomin medför att kvinnorna 

upplever många känslomässiga reaktioner samt att de ofta är i stort behov av stöd. Oro och 

rädsla, framför allt för läckage och lukt, är vanligt förekommande och leder ofta till att 

kvinnorna på olika sätt isolerar sig. Genom att tillämpa KASAM kan kvinnorna uppleva 

begriplighet och hanterbarhet, för att slutligen känna meningsfullhet samt acceptans inför sin 

nya situation. En känsla av tacksamhet till livet.  

8. Kliniska implikationer  

För att kunna möta och tillgodose de behov som kvinnor med stomi har, kan föreliggande 

studie vara en hjälp och vägledning för sjuksköterskan i hens arbete. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att inneha kunskap om kvinnors specifika upplevelser av att leva med stomi 

för att kunna individanpassa vården, omvårdnaden och informationen, då det genom forskning 

beskrivs att upplevelsen av livet med stomi, kan skilja sig mellan män och kvinnor. Patienter 

med stomi är i behov av specialiserad vård, sjuksköterskans kompetens och expertkunskap är 

därför av stor vikt för att på bästa sätt kunna tillgodose det. Informationen om upplevelserna 

kan också användas i förberedande syfte till de kvinnor som ska opereras och få en stomi. Då 
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de kan ta del av andras upplevelser av liknande situationer och på så vis minska eventuella 

rädslor. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd, som kan påverka och underlätta för kvinnorna samt 

hjälpa dem att acceptera och hantera sin situation.  

 

Studier som endast fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med tarmstomi, var svårt att 

finna, vilket kan tyda på att det inte finns så mycket forskning inom det området. Den 

forskning som finns belyser många skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser. 

Författarna anser därför att vidare forskning om specifikt kvinnors upplevelser är viktig, för 

att få underlag till att kunna fortsätta och utveckla en genusanpassad vård och omvårdand för 

de patienterna.   
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sömnsvårigheter på grund av 

den. De upplevde sig även ha en 

lägre psykisk hälsa.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Grant, M., McMullen, C. K., 

Altschuler, A., Mohller, M. J., 

Hornbrook, M. C., Herrinton, L. 

J., … Krouse, R. S. (2011) 

Gender differences in quality of 

life among long-term colorectal 

cancer survivor with ostomies. 

Oncology Nursing Forum, 38 

(5), 587-596. doi: 

10.1188/11.ONF.587-596 

USA 

Att beskriva hur genus 

påverkar oro och anpassning 

på långsikt (mer än fem år) 

för kolorectalcancer 

överlevare med kolostomi. 

Metod: Kvalitativ metod med 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: Medlemmar 

i Kaiser permanente (ett integrerat 

hemtjänstsystem), över 18 år, haft 

stomi i över fem år. Boende i 

Oregon, sydvästra Washington 

eller norra Kalifornien.  

Exklusionskriterier: Ej angivet  

Urvalsförfarande: Författarna 

utgick från en databas med 

deltagare som varit med i en 

tidigare surveystudie med fokus 

på livskvalitet hos personer med 

stomi. Personer i den gruppen 

som haft kolorectalcancer och var 

över 18 år kontaktades via mail.   

Urval/ Bortfall: 2 avhopp 

Studiegrupp: 33 deltagare, 17 

män och 16 kvinnor, 49-85 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna delades in i 

fokusgrupper efter kön och hur de 

svarat i den tidigare surveystudien 

angående livskvalitet. De som 

upplevde hög livskvalitet i en 

grupp och de med låg i en annan. 

Bandinspelade intervjuer som 

transkriberades 

Analysmetod: Fenomenologi 

Styrkor: Tydliga och utförliga 

tabeller. Flera angivna citat och 

spridning på åldrar. Tolkning av 

resultat   

Svagheter: Få antal deltagare i 

vissa fokusgrupper. Ej angivna 

exklusionskriterier 

De kvinnliga fokusgrupperna 

diskuterade i större grad unika 

hälsorelaterade livskvalitets 

frågor. Humor upplevdes som 

en viktig del i att acceptera och 

utveckla förmågan att bemästra 

det nya livet. De upplevde även 

att det var jobbigt att visa sig 

utan kläder för främmande 

människor, då de var rädda för 

hur de skulle reagera (båda vad 

gäller sexuella relationer och 

vid andra tillfällen). De kände 

även tacksamhet att de fått 

chansen att fortsätta leva.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Krouse, R. S., Herrintin, L. J., 

Grant, M., Wendel, C. S., 

Green, S. B., Mohler, M. J., … 

Hornbrook, M. C. (2009). 

Health-related quality of life 

among long-term rectal cancer 

survivors with an ostomy: 

Manifestations by sex. Journal 

of clinical oncology, 27(28), 

4664-4670. 

doi:10.1200/JCO.2008.20.9502 

USA 

Tarmstomier kan innebära 

betydande utmaningar för 

personer som överlevt 

ändtarmscancer (över fem år). 

Genom att specificera 

gemensamma utmaningar och 

sociodemografiska eller 

kliniska skillnader kommer 

utvecklingen att skräddarsy 

åtgärder gällande 

hälsorelaterad livskvalité 

förbättras. 

Hypotesen är att patienter som 

haft rektalcancer och lever 

med tarmstomi upplever en 

lägre hälsorelaterad 

livskvalité än de som haft 

rektalcancer och fått 

anastomosis.   

Metod: Kvantitativ metod med 

korrelativ design. Tvärsnittstudie.  

Inklusionskriterier: Personer 

som överlevt rektalcancer med 

permanent stomi. Fick sin diagnos 

för fem år sedan. Medlemmar i 

Kaiser permanente (ett integrerat 

hemtjänst sytem)  

Exklusionskriterier: Personer 

som inte längre har kvar stomin. 

Urvalsförfarande: Författarna 

kontaktade personer som stämde 

överens med inklusionskriterierna 

via mail.  

Urval/ Bortfall: 409 deltagare av 

909 som tillfrågades. 

Studiegrupp: Både män och 

kvinnor (304 män och 187 

kvinnor) medelåldern var 72,4 i 

studiegruppen och 71,1 i 

kontrollgruppen.  

Datainsamlingsmetod: Enkäter 

Analysmetod: Korrelationsanalys 

Styrkor: Tydliga och utförliga 

tabeller. Relevanta mätmetoder. 

Kontrollgrupp och många 

deltagare.  

Svagheter: Fanns ej någon 

bortfallsanalys. Var ej tydligt 

beskrivet hur deltagarna valdes 

ut.  

Kvinnor med stomier upplever 

en lägre hälsorelaterad 

livskvalité i alla domäner som 

enkäterna berör (fysiska, 

psykologiska, sociala och 

spirituella). Yngre kvinnor 

(under 75 år) med stomi 

upplevde i större grad påverkan 

på det psykiska välmåendet  

jämfört med äldre kvinnor.  
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Luke, C. (2012). Stories from 

the bedside: Case study of a 

young adult with colorectal 

cancer and formation of a 

stoma. World Council of 

Enterostomal Therapists 

Journal, 32(2), 37-41 

 

Australien 

Att studera en ung kvinnas 

upplevelser av livet under och 

efter cancerdiagnos/ behandling 

samt stomioperation.    

Metod: Kvalitativ metod, 

fallstudie.   

Inklusionskriterier: Ej aktuellt 

Exklusionskriterier: Ej aktuellt 

Urvalsförfarande: Ej aktuellt 

Urval/ Bortfall: Ej angivet  

Studiegrupp: En kvinna, 24 år 

gammal.  

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: En deltagares 

information. Tolkning.  

Svagheter: Endast en deltagare. 

Inga angivna citat.  

Kvinnan upplevde dramatiska 

förändringar med sin kropp efter 

att hon fått en stomi, som 

påverkade hennes livskvalitet. 

Hon kände att hon inte längre 

var den som kände sin egen 

kropp bäst. Hennes känslor och 

attityd för sin kropp förändrades 

och skämdes över hur hon nu 

såg ut. Hennes familj och 

närstående hade en betydanade 

roll i det stödjande arbetet. 
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land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Manderson, L. (2005). Boundary 

breaches: the body, sex and sexuality 

after stoma surgery. Social Sience & 

Medicine, 61(2005), 405-415. 

doi:10.1016/j.socscimed.2004.11.051 

Austalien 

Syftet var att utforska mäns 

och kvinnors upplevelser av att 

anpassa sig till ett liv med 

stomi. 

Metod: Kvalitativ metod, med 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: Personer 

som genomgått stomioperation, 

bosatta i Australien och var 

engelskspråkiga. 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet. 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades till studien genom 

att svara på en annons i en 

tidning. 

Urval/ Bortfall: Strategiskt 

urval, de som svarade på 

annonsen och passade in på 

inklusionskriterierna fick vara 

med. Bortfall är ej angivet. 

Studiegrupp: Totalt 32 varav 

11 män och 21 kvinnor. Mellan 

åldrarna 24-82 år. Medelåldern 

var 45 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer samt 

skrivet och inspelat material. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Flera angivna citat. 

Tolkning. Resultatet indelat i 

teman.   

Svagheter: Inga beskrivna 

exklusionskriterier eller 

beskrivet bortfall. 

 

En kvinna upplevde att hon 

inte fick stöd av sina kompisar 

i sin situation, det kändes som 

att de inte visste hur de skulle 

hantera och bemöta henne. 

Kvinnor kände osäkerhet inför 

sina respektive, exempelvis 

när de skulle visa sig utan 

kläder. Många upplevde sin 

stomi som en inkräktare och 

var ofta rädda att den skulle 

läcka, ramla av eller låta. De 

upplever det svårt att slappna 

av i intima situationer, då de 

tänker mycket på stomin, 

vilket gör at de inte kan känna 

njutning fullt ut. 
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Notter, J., & Chalmers,  F. 

(2012). Living with a 

colostomy: a pilot study. 

Gastrointestenal Nursing. 10(6), 

16-24.  

 

Storbritannien   

Att kartlägga problem som 

påverkar livskvalitén för de som 

lever med permanent kolostomi.  

Metod: Kvantitativ metod 

Inklusionskriterier: Personer 

med permanent kolostomi.   

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: Författarna 

fick fram deltagare genom att gå 

igenom en medicinsk databas, 

där personer anmält sig frivilligt 

att delta i studier.  

Urval/ Bortfall: 1000 personer 

fick enkäter via mail varav 369 

svarade. Ytterligare 100 

personer svarande, dock att de 

av olika anledningar inte kunde 

delta.  

Studiegrupp: Män (166 st) och 

kvinnor (203 st) från åldrarna 

21 år och uppåt (97 % var över 

50 år).  

Datainsamlingsmetod: Enkäter 

Analysmetod: Deskriptiv 

analysmetod. 

Styrkor: Tydlig uppdelning av 

män och kvinnor i tabeller. Hög 

svarsfrekvens. Flera angivna 

citat.  

Svagheter: Att det är en 

pilotstudie. Inte så tydligt 

beskrivet syfte. 

En del av kvinnorna upplevde 

trötthet efter operationen. 

Kvinnorna upplevde 

begränsningar i sitt liv och ett 

stort orosmoment är att det ska 

läcka ur stomin. De upplevde 

även problem när det kommer 

till att byta eller tömma 

stomipåsen på offentliga 

toaletter, då de ansåg att det inte 

fanns bra ställen att slänga den. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
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Ramirez, M., Mcmullen, C., 

Grant, M., Altschuler, A., 

Hornbrook C. M., & Krouse, S. 

R. (2009). Figuring out sex in a 

reconfigures body: experiences of 

female colorectal cancer 

survivors with ostomies. Women 

& health, 49, 608-624. 

doi:10.1080/03630240903496093 

 

USA 

Att undersöka upplevelser hos 

kvinnliga kolorektalcancer 

överlevare med stomier med 

fokus på sexuella utmaningar 

och anpassningar som formats 

efter operation och 

cancerbehandling. 

Metod: Kvalitativ metod  

Inklusionskriterier: Kvinnor 

som överlevt kolo- eller 

rektalcancer med permanent 

stomi (minst fem år sedan 

diagnos). 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: De kvinnor 

som stämde överens med 

inklusionskriterierna, 

identifierades ur ett 

cancerregister och kontaktades 

av författarna. Rekryteringen 

pågick till det att 30 kvinnor 

tackat ja och ville delta.  

Urval/ Bortfall: Strategiskt 

urval. 73 kvinnor kontaktades, 

30 kvinnor intervjuades. 

Studiegrupp: 30 kvinnor med 

åldrar mellan 44-93 år (median 

ålder på 74 år).  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Analysmetod: Grounded 

Theory 

Styrkor: Fler angivna citat. 

Framtagna teman utifrån 

noggrann kodning. Tydligt 

redovisat resultat.  

Svagheter: Ej angivna 

exklusionskriterier. 

Utifrån hur kvinnorna svarade 

på intervjuerna kunde fyra 

grupper bildas. Grupp nummer 

ett upplevde inga sexuella 

svårigheter, kvinnor i den här 

gruppen upplevde inte att deras 

stomier hindrade dem i deras 

sexuella liv. I andra gruppen 

upplevdes svårigheter i 

samband med sex, vilket kunde 

vara på grund av smärtor eller 

att de helt enkelt inte kunde till 

följd av cancerbehandlingen. 

Grupp tre upplevde att åldern 

påverkade och förändrade deras 

sexualitet. Grupp fyra hade inte 

haft någon sexuell relation efter 

sin operation. De hade tankar 

om att stomin på olika sätt 

skulle hindra dem att vara 

sexuellt aktiva exempelvis på 

grund av rädsla för lukt.   
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Sideris, L., Zenasni, F., 

Vernery, D., Dauchy, S., Lasser, 

P., Pignon, J-P., … Pocard, M. 

(2005). Quality of life of patenta 

operated on for low rectal 

cancer : impact of the type of 

surgery and patients 

characteristics. Diseases of the 

Colon & Rectum. 48(12), 2180-

2191. doi:10.1007/s10350-005-

0155-0 

 

Frankrike 

Syftet var att 

studera vad en 

permanent 

kolostomi och olika 

sociodemografiska 

egenskaper har för 

påverkan på 

livskvaliten hos 

patienter som är 

opererade för 

rektalcancer.  

Metod: Kvantitativ metod. Icke 

experimentell design/ Tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: Boende i Frankrike, 

talar franska, operation i kurativt syfte, 

operationsområde inom 10 cm från analen. 

Det skulle även gått ett år sedan uppföljning 

efter operation. 

Exklusionskriterier: Annan malignitet, 

återinsjuknande. Personer som är multisjuka 

exempel demens, hjärt- eller andningssvikt. 

Personer som ej pratar eller kan skriva på 

franska.  

Urvalsförfarande: Patienter som opererats i 

kurativt syfte, för rektalcancer, mellan 1 

januari 1986- 31 december 2002, 

identifierades utifrån digitala journaler. Alla 

patienter som stämde överens med 

inklusionskriterierna kontaktades först via 

mail sedan via ett telefonsamtal.  

Urval/ Bortfall: 165 personer kontaktades, 9 

exkluderades på grund av att de var 

multisjuka, 6 stycken pratade inte tillräckligt 

bra franska, 10 retunerade inte enkäterna. 

Ytterligare 16 personer exkluderades av 

olika anledningar. Totalt deltog 132 

personer.  

Studiegrupp: Män och kvinnor mellan 39-

94 år.  

Datainsamlingsmetod: Enkäter  

Analysmetod: Deskriptiv analys 

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

inklusions- och 

exklusionskriterier. Tydlig 

resultatdel, med temaindelning.  

Svagheter: Endast 

fransktalande deltagare. Att det 

är en tvärsnittsstudie, som är en 

mindre säker studiedesign för 

icke-exprimentella studier.   

Kvinnor med stomi upplevde i 

hög grad trötthet och minskad 

aptit. De klagade även över 

dyspné.  
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Sinclair, L. G. (2009). Young 

adults with permanent 

iliostomies: experiences during 

the first four years after surgery. 

Wound, Ostomy and Continence 

Nurses Society. 36(3), 306-316. 

 

Kanada 

Att förstå upplevelser hos unga 

personer som lever med 

permanent ileostomi.  

Metod: Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: Permanent 

ileostomi (i mindre än 4 år), 

prata flytande engelska, vara 

medicinskt/ kirurgiskt och 

emotionellt stabila.  

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: Potentiella 

deltagare tillfrågades av en 

sjuksköterska och om de var 

intresserade fick de vidare 

information om studien. Sju 

personer ville vara med i 

studien. 

Urval/ Bortfall: Strategiskt 

urval, inget bortfall. 

Studiegrupp: Totalt sju 

deltagare, 3 män och 4 kvinnor 

mellan 24-40 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Demografisk 

beskrivning av deltagarna. 

Angivna citat. Relevant 

studiegrupp. Tydligt syfte. 

Svagheter: Att det inte finns 

angivna exklusionskriterier. 

Endast en intervju med varje 

deltagare, viktig information 

kan ha missats.  

Kvinnorna uttryckte en chock 

över att se sin stomi för första 

gången, och var rädda att bli 

förknippade med stomivård. En 

kvinna kände ilska, skam och 

förnedring, de gånger som stomi 

läckte för att hon trodde att 

stomin skulle lösa hennes 

problematik.  En kvinna 

berättade endast för de allra 

närmaste om sin stomi då hon 

skämdes över den. Kvinnorna i 

studien beskrev aldrig stomin 

som ”min”, utan ansåg att det 

var något som inte tillhörde 

deras kropp, en kvinna kallade 

t.o.m. stomin för ”han”.  



 

 

Bilaga 3.  

Tabell 2. Förekomst av subkategorier i de samanställda artiklarna.  

Artikel Psykiska upplevelser Fysiska upplevelser Sociala upplevelser Spirituella upplevelser 

 Känslomässiga 

reaktioner 

Begränsningar 

vid närhet och 

sexualitet  

Förändrad 

kropp 

Förändringar i 

vardagen 

Behov av stöd Begränsningar 

i det dagliga 

livet 

Tacksamhet till livet 

Andersson et al., (2010) X  X X X X X 

Baldwin et al., (2009)    X    

Grant et al., (2011) X X X X X X X 

Krouse et al., (2009) X     X  

Luke (2012) X X X X X   

Manderson (2005) X X X X X X  

Notter et al., (2012)   X X  X  

Ramirez et al., (2009) X X X  X  X 

Sideris et al., (2005)   X X    

Sinclair (2009) X   X X X X 

 

 


