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Abstract 

Background: To get an ostomy involves major life changes such as change of the 

body and its functions, changing routines, careful planning of everyday life and a 

negative influence on sexuality. This can impair both the quality of life and lifestyle of 

the person with a stoma. 

Aim: The aim of the study was to describe experiences of living with a bowel stoma. 

Methods: Literature survey of ten qualitative results of articles which have been 

quality reviewed, analyzed and compiled into a result. 

Results: Living with an ostomy requires that the person gets to know her new body 

and the difficulties and problems that arise after the surgery to be able to adjust the 

life after stoma and get as good a life as possible. These difficulties about gases, odors 

and leaks, but also about social isolation, sexual difficulties and lower self-esteem, 

which affects the person's everyday life and quality of life. 

Conclusion: In order to facilitate the adaptation to the stoma the affected person 

need better information, both written, spoken but also get information about various 

support groups. In order for the nurse to provide people with a stoma the information 

they need, further research is necessary, to describe the information and knowledge 

people with a stoma need to adapt and live with the stoma in the best way possible. 

 

Keywords: stoma, quality of life, life experiences 
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Abstrakt 

Bakgrund: Att få en stomi medför stora förändringar i livet såsom förändring av 

kroppen och dess funktioner, förändrade rutiner, noggrann planering av vardagen 

och en negativ påverkan på sexualiteten. Detta kan försämra både livskvalitén och 

livsstilen för personen med stomi.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa personers upplevelser av att leva med 

tarmstomi. 

Metod: Litteraturstudie av tio kvalitativa artiklars resultat som har 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts till ett resultat.  

Resultat: Att leva med en stomi kräver att personen lär känna sin nya kropp och de 

svårigheter och problem som uppstår efter operationen för att kunna anpassa livet 

efter stomin och få ett så bra liv som möjligt. Dessa svårigheter handlar om gaser, 

lukt och läckage men också om social isolering, sexuella svårigheter och försämrat 

självförtroende vilket påverkar personens vardagsliv och livskvalité. 

Konklusion: För att underlätta anpassningen till stomin behöver den drabbade 

personen få bättre information, både skriftlig, muntlig och även få information om 

olika stödgrupper. Men för att sjuksköterskan ska kunna ge personer med stomi den 

information de behöver krävs ytterligare forskning som beskriver vilken information 

och kunskap personer med stomi behöver för att kunna anpassa och leva med sin 

stomi på bästa sätt.  

 

Nyckelord: stomi, livskvalité, erfarenheter 
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1. Introduktion  

Att ha kontroll över den egna kroppen och dess funktioner är av betydelse för 

människor i dagens samhälle men att få en sjukdom och bli beroende av hjälp kan 

upplevas som jobbigt för personer som har klarat sig själva hela livet. Detta kan få 

personen att känna sig värdelös (Persson 2008, s. 175). 

 

Idag lever cirka 2,5 miljoner människor världen över med en typ av stomi och cirka 

25 000 av dem bor i Sverige. På grund av att det förekommer både permanenta och 

tillfälliga stomier är det svårt att föra statistik över hur många permanenta 

stomioperationer som genomförs varje år (Ilco 2009).  

 

Det finns många olika orsaker till att få en stomi såsom tarmperforation, crohns 

sjukdom, kolorektalcancer, divertikelsjukdom, Hirschspungs sjukdom, analatresi, 

ryggmärgsbråck, trauma eller ulcerös kolit (Burch 2011).  

 

Som sjuksköterska är det av betydelse att förstå personens behov av hjälp för att hen 

inte ska känna sig besvärlig eller övergiven (Persson 2008, s. 175). 

 

2.  Bakgrund 

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder ”öppning” eller ”mun”. En stomi är 

en konstgjord öppning där tarmen via en operation förs ut genom ett hål i bukväggen, 

på detta sätt kommer avföringen via tarmen ut till en påse på magen. Stomin kan 

vara både tillfällig eller permanent beroende på bakomliggande orsak till stomin 

(Persson 2008, s. 59). En stomi saknar nerver vilket innebär att den saknar känsel för 

tryck, beröring och smärta. Den kan inte heller skicka ut signaler vilket medför att en 

stomi inte kan kontrollera tarmtömningen. Stomin är i den bemärkelsen inkontinent. 

Det är därför upp till patienten själv att lära känna sin stomi vad gäller 

avföringskonsistens och tömningsfrekvens. Avföringens konsistens beror på stomins 

placering och ju högre upp på tarmen stomin sitter desto lösare avföring (Persson 

2008, s. 59). 
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Den första stomioperationen var en caecostomi, vilket är en stomi på den 

uppåtgående delen av tjocktarmen. Operationen utfördes år 1779 av dr. Pillore 

(Lauridsen-Towestam, 2008) och medförde stora risker eftersom det än inte fanns 

tillgång till narkosmedel och antibiotika. Det var inte förrän på mitten av 1800-talet 

som sjukvården fick tillgång till narkosmedel och antibiotika vilket medförde att 

kirurgi blev ett behandlingsalternativ (Doughty 2008).  

 

Det finns två typer av tarmstomier, ileostomi och kolostomi. Ileostomi är en stomi 

som sitter på tunntarmen och är vanligtvis placerad på höger sida av buken. En 

ileostomi kan vara tillfällig eller permanent. En tillfällig ileostomi, så kallad loop-

ileostomi görs för att till exempel utföra en annan operation i tarmsystemet eller att 

tarmen behöver vila (Ilco 2009). Den sitter då oftast i tre månader och upp till ett år 

beroende på personen och dennes behov av behandling såsom till exempel 

cellgiftsbehandling (Burch 2011). En permanent ileostomi är den kirurgiska 

lösningen då medicinsk behandling inte fungerar eller annan operation som 

bäckenreservoar eller Kocks blåsa inte är möjlig. Då kan hela tjock- och ändtarmen 

tas bort. Orsaker till att patienter får en ileostomi kan vara ulcerös colit, crohns 

sjukdom eller familjär adenomatös polypos (Ilco 2009).  

 

En kolostomi är däremot en stomi på tjocktarmen och är vanligtvis placerad på 

vänster sida på buken. Kolostomi är den vanligaste typen av stomier i norden 

(Persson 2008, s. 62). Den främsta orsaken till att en patient får en kolostomi är på 

grund av cancer i tjock-och/eller ändtarmen (Brown och Randle 2005). I Sverige är 

kolorektal cancer den tredje vanligaste cancerformen och varje år drabbas 6200 

personer (Syk 2015).  

 

2:1.  Livskvalité hos personer med stomi 

Att få en stomi innebär en stor förändring i det vardagliga livet för en person. Det kan 

handla om förändrade rutiner i det vardagliga livet och en negativ påverkan på 

sexualiteten vilket kan försämra livskvaliteten hos personer med stomi (Anarki et al. 
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2012). För att kunna få en bra livskvalité krävs det att personen anpassar sig till det 

nya livet med stomi. Dock finns det faktorer som försvårar denna process såsom 

ålder, ekonomi, personlighet, kön men även komplikationer kopplat till stomin 

(Danielsen et al. 2013a). Personer med stomi kan också ha ångest och oro över att 

tappa kontrollen över tarmen och må dåligt på grund av den förändrade delen av 

kroppen (Persson 2008, s. 175). En viss förändring sker med kroppen i samband med 

en stomioperation såsom ärr, stomin och en hängande påse på buken. Personen kan 

känna en förlust av kontroll över sin kropp och få känslor som avsky, och motvilja 

mot stomin (Persson 2008, s. 175).  

 

Kroppsuppfattning kan definieras som uppfattningen om det fysiska utseendet och 

funktionen som varje individ har av sin kropp (Brown och Randle 2005). 

Kroppsuppfattningen är en viktig del av det vardagliga livet där samhället påverkar 

hur en attraktiv kropp ska se ut och sjukdomar som medför en stomi förändrar 

kroppsbilden. I en studie där sju personer med stomi intervjuades uttrycktes hat, 

chock, avsky, motvilja, genans, förstörelse men även acceptans på grund av stomin 

(Salter 1992).  I en annan studie uttryckte en av deltagarna hur det kändes att ha en 

stomi: “It’s just the fact that you have got this thing hanging off your stomach…I 

would just like to rip if off and throw it away” (Thorpe, McArthur och Richardson 

2009 s. 1784). Bulkley et al. (2013) menar att livskvalitén påverkas hos personer med 

stomi på grund av olika faktorer såsom hudirritation runt stomin, gaser, läckage 

mellan påsen och stomi, ljud och lukt. Personer som nyligen fått en stomi har 

beskrivit en känslomässig påfrestning och rapporterat lägre livskvalité, sämre 

kroppsuppfattning och minskad social aktivitet jämfört med personer som genomgått 

en operation utan att få en stomi (Edis 2015).  

 

Personer med stomi kan känna en osäkerhet inför det nya livet med en stomi, särskilt 

när det gäller den sexuella aspekten. Sexualitet är ett komplext fenomen som 

påverkar människans självbild, känslor och relationer. Det har en stor betydelse för 

livet och själva människan vad gäller de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna 

(Junkin och Beitz 2005). Junkin och Beitz (2005) anser att sexualitet är mycket mer 
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än bara samlag och de menar att sexuell hälsa och sexualitet anses avgörande för god 

livskvalitet.  

 

2:2. Motiv för litteraturstudien 

Att som sjuksköterska ta del av information vad gäller personens upplevelser av en 

sjukdom kan underlätta för sjuksköterskan att på bästa sätt hjälpa personen och ge 

den vård som behövs. Att få bra information och stöd från sjuksköterskan kan 

underlätta anpassningen av att leva med stomi både till det fysiska, psykiska och 

sociala och kan hjälpa personen att bättre förstå sig på sin stomi. Sjuksköterskan kan 

även hjälpa till vad gäller samtalsgrupper för personen (Cross och Hottenstein 2013). 

Sjuksköterskans bemötande gentemot patienten och kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska skulle kunna förbättras om sjuksköterskan hade mer 

kunskap om patientens egna upplevelser. 

 

2:3. Syfte  

Syftet med litteraturstudien är att belysa personers upplevelser av att leva med en 

tarmstomi. 

 

3. Metod 

3:1. Design 

En litteraturstudie har genomförts vilket syftar till en analys av data från tidigare 

genomförda empiriska studier (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 

31). Studien beskriver upplevelser av att leva med en tarmstomi därför har kvalitativa 

studier valts eftersom det bäst beskriver människors upplevelser av ett visst fenomen 

(Eriksson-Barajas et al. 2013, s. 53).  

 

3:2. Sökmetoder 

Databaserna PubMed och Cinahl har använts till artikelsökningen eftersom de 

innehåller störst antal omvårdnadsartiklar (Polit och Beck 2010, s. 176-177). De 
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sökord som använts är quality of life, ostomy, life change events, surgical stomas, life 

experiences, stoma surgery, sex and sexuality, rectal cancer, colostomy, experiences 

och ostomy surgery. Genom att kombinera sökorden med AND begränsades 

sökresultaten och blir mer relevant för litteraturstudiens syfte se tabell 1 (Polit och 

Beck 2010, s. 177). Mesh-termer i Pubmed och headings i Cinahl har använts för att 

öka antalet träffar och hitta artiklar med samma sökord men med olika terminologi 

(Polit och Beck 2010, s. 178). De begränsningar som använts är English, nursing 

journals, adult 19+ och year 2000-2015. 

 Tabell 1. Söktabell    

Begränsningar: English, nursing journals, adult 19+ och year 2000-2015    

 Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

* 

Urval 2 

** 

Urval 3 

*** 

1. 2015-11-06 Pubmed #quality of life 

and 

#Ostomy  

56 18 8 3 

2. 2015-11-06 Pubmed #Quality of life 

and 

#Surgical stomas  

12 5 1 0 

3. 2015-11-25 Pubmed #Life change 

events  

and 

#Ostomy  

3 1 1 0 

4. 2015-11-16 Cinahl °Ostomy 

and 

°Life experiences 

41 9  3 

5. 2015-11-25 Cinahl °Stoma surgery 

and  

€Sexuality 

27 2 1 1 

6. 2015-11-06 Cinahl °Rectal cancer 

and 

°Colostomy 

35 2 1 1 

7. 2015-11-06 Cinahl °Ostomy surgery 

and  

°Experiences 

75 5 3 2 

 

*= Titel och abstrakt läst                                                   #= Mesh-term 

**= Hela artikeln läst €= Cinahl-headings 

***= Kvalitetsgranskad och vald till resultatet  °= Fritext 
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3:3. Urval 

Enligt Danielson (2012, s. 335) ska ett urval göras utifrån syftet och de kriterier som 

finns för litteratursökningen. De data som har inkluderats i studien är från artiklar 

där syftet överensstämmer med litteraturstudiens syfte, artiklar skrivna på engelska 

och som har en kvalitativ ansats. De är etiskt granskade och peer reviewed, det vill 

säga granskade av kunniga inom området. Deltagarna i artiklarna är vuxna (>19 år) 

och har upplevelser av att leva med en tarmstomi, alla länder har inkluderats och 

artiklarna är inte mer än 15 år gamla.  

 

Artiklarna har valts ut i tre steg som tabell 1 visar. Först lästes artiklarnas rubriker 

och abstrakt och gick vidare till urval ett om de stämde överens med 

litteraturstudiens syfte. Till urval två lästes hela artikeln och om den uppfyllde 

litteraturstudiens syfte gick den vidare till urval tre och granskades enligt 

granskningsmallen av Eriksson-Barajas et al. (2013, s. 188), se bilaga 2. En artikel 

som inte uppfyllde litteraturstudiens syfte exkluderades. För att granska kvaliteten på 

de utvalda artiklarna användes en kvalitetsgranskningsmall av Eriksson-Barajas et al. 

(2013, s. 188). Enligt denna mall ska artiklarna uppfylla vissa kriterier. I artiklarna 

ska syfte och den metod som använts vara tydligt beskrivna och designen ska besvara 

studiens frågeställning. Hur deltagarna har valts ut och kriterierna för urvalet ska 

vara tydligt beskrivna liksom metod för datainsamling och dataanalys. Analys och 

tolkning av resultatet ska vara diskuterade, resultatet ska vara trovärdigt, pålitligt och 

vara konsekvent beskrivet och besvara frågeställningar (Eriksson-Barajas et al. 2013, 

s. 188). För bedömning av kvalitet på artiklarna användes en poängskala där 

artiklarna bedömdes som låg, medel eller hög utifrån hur många poäng de fått. 

Artiklarna poängsattes efter antalet ja i kvalitetsgranskningsmallen där varje ja 

motsvarar ett poäng. Artiklarna kunde få totalt 18 poäng vilket innebär att en 

lågkvalitetsartikel motsvarar 0-6 poäng, medel 7-12 och hög 13-18 poäng, se bilaga 2.  
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3:4. Analys 

För att analysera artiklarnas resultat utfördes en analys inspirerad av innehållsanalys 

vilket är en systematisk gruppering av text. Målet är att reducera mängden material 

som finns i artiklarna för att få en helhetsbild av innehållet (Tidström och Nyberg 

2012, s. 135). Enligt Eriksson-Barajas et al. (2013, s. 164) är syftet med metoden att 

på ett systematiskt och stegvist sätt dela sönder data för att urskilja olika mönster och 

kategorier. Vi läste samtliga artiklars resultat upprepade gånger först var för sig och 

sedan tillsammans för att få en helhetsbild av innehållet. För att få en bättre 

förståelse för vad resultatet handlade om delades materialet in i koder med hjälp av 

olika färgpennor för att korta ner texten och samtidigt behålla de viktiga innehållet. 

Innehållet som överensstämde med syftet översattes och skrevs ner. Därefter 

sammanställdes koderna för att sedan delas in i kategorier och underkategorier för 

litteraturstudien. Under sammanställningen av litteraturstudiens resultat lästes 

artiklarnas resultat och de egna anteckningarna upprepade gånger för att säkerställa 

att inga feltolkningar skett.  

 

3:5. Forskningsetik  

Enligt Helsingforsdeklarationen ska alla studier som involverar människor göras med 

respekt för människovärde och rättigheter och fokus ska ligga på människans hälsa. 

För att säkerställa god forskningsetik måste forskningen ha fått godkännande av en 

etisk kommitté innan forskningen påbörjas (Wma 2015). Etiska överväganden bör 

göras inför och under genomförandet av en systematisk litteraturstudie angående 

urval och presentation av resultatet (Eriksson-Barajas et al. 2013, s. 70). Vi har 

försökt att vara objektiva och neutrala vid urval av studier. Enbart etiskt godkända 

artiklar har inkluderats i studien. Samtliga studier är gjorda med respekt för 

människans värde och rättigheter utifrån de etiska regler och riktlinjer som finns i 

Helsingforsdeklarationen angående forskning (jmf. Olsson och Sörensen 2012, s. 86).  
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4. Resultat 

Vid analys av de tio artiklarna framkom två olika kategorier och elva underkategorier 

som belyser personers upplevelser av att leva med en tarmstomi, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier  Underkategorier 

Att lära känna sin kropp på 

nytt 

- Att förhålla sig till sin förändrade kropp 

- Att få minskad sexuell lust 

- Att sakna information och kunskap 

- Att känna sig frisk 

Att anpassa livet efter stomin - Anpassning av fysiska aktiviteter 

- Anpassning av klädsel 

- Anpassning av arbetet och resor 

- Att isolera sig 

 

 

4:1. Att lära känna sin kropp på nytt 

Att förhålla sig till sin förändrade kropp  

Vid en stomioperation förändras kroppsbilden för många på ett negativt sätt, detta 

kan påverka personen fysiskt, psykiskt och socialt. Den förändrade kroppen kan även 

sänka självförtroendet hos personen vilket kan leda till att personen avskyr och 

skäms över sin kropp och ångrar att de genomgått stomioperationen (Persson och 

Hellström 2002; Honkala och Berterö 2009). Att få en stomi kan ge upphov till olika 

känslomässiga reaktioner hos människor och att se sin stomi för första gången kan 

för en del vara omtumlande. Reaktionen är olika för olika personer, vissa blir 

chockade medan en del uttrycker känslomässig sorg till exempel att bli lämnad 

ensam (Persson och Hellström 2002). En deltagare beskriver att första gången han 

såg sin stomi tyckte han att den såg otäck ut och uttryckte det som hans största chock 

i livet. Att sedan berätta för sin flickvän var något av det svåraste han gjort, hon 

reagerade starkt och valde att avsluta deras relation (Sinclair 2009). En del personer 

beskriver en känsla av utanförskap när de ser på sin kropp, de känner sig svaga och 
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de har svårt att se sig själva med stomin och stomipåsen på magen (Andersson, 

Engström och Söderberg 2010). 

 

I en studie som är gjord på unga vuxna med stomi kände många en frustration över 

att få en stomi, främst på grund av att behöva ligga på sjukhus men de kände även 

frustration när sjuksköterskorna skulle undervisa om hur stomin skulle skötas och 

vilka material som behövs. Detta på grund av att de inte kände sig redo att få en stomi 

och ta ansvar för den (Savard och Woodgate 2009).  

 

Läckage och lukt från stomin beskrivs som ett stort problem och kan medföra en 

obehagskänsla hos alla personer. Att tömma eller byta stomipåsen särskilt på 

allmänna platser orsakar oro, rädsla och genans hos personer med stomi, detta beror 

på att de inte vill att andra eventuellt ska känna någon lukt eller få veta om stomin 

(Persson och Hellström 2002; Danielsen et al. 2013b; Sinclair 2009). En del känner 

oro för att lukt ska komma ut från stomipåsen och om de känner lukten av avföring 

tror de att det är dem själva som har orsakat lukten eller att det är något fel med 

stomin (Andersson et al. 2010).  

 

Personer med stomi försöker anpassa maten så att de inte ska äta mat som bildar 

gaser. Starkt kryddad och fet mat är för många personer gasbildande liksom vissa 

grönsaker. Därför väljer många att utesluta denna sorts mat för att slippa onödiga 

och besvärande gaser. Dock är de individuella variationerna stora, till exempel en viss 

sorts mat är gasbildande för en viss person medan det kan vara helt andra sorters 

mat för en annan (Grant et al. 2011; Andersson et al. 2010; Honkala och Berterö 

2009). Vid speciella tillfället till exempel då de ska träffa vänner eller vid 

arbetsrelaterade möten väljer de att inte äta någon mat innan för att kunna slappna 

av och inte behöva oroa sig för eventuella gaser. Detta gör de även för att slippa 

tömma påsen vilket många tycker är pinsamt. För att kontrollera sin tarmtömning 

planerar personerna matintaget för att slippa tömma påsen på jobbet eller vid andra 

speciella tillfällen såsom på allmänna platser (Andersson et al. 2010; Carlsson, 

Berglund och Nordgren 2001; Sun et al. 2013) 
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För personer med stomi kan sömnvanorna förändras till det negativa. I studier 

beskrivs svårigheter med sömnen där faktorer som påverkar är sovställning, rädsla 

för läckage, lukt och oro över att påsen ska gå sönder. På grund av rädslan och oron 

över att stomin ska gå sönder eller läcka sover många personer med stomi på rygg 

vilket medför att sömnen försämras om de annars inte brukar sova på rygg och 

många vaknar flera gånger under natten för att kontrollera påsen ifall den är full så 

att den inte ska gå sönder. De kan också vakna på grund av lukten från stomin (Grant 

et al. 2011; Sun et al. 2013).  

 

Att få minskad sexuell lust 

Sexlusten minskar betydligt hos många personer efter en operation. Studier visar att 

de flesta som genomgått en stomioperation inte fått tillbaka den sexlust de haft innan 

operationen och många personer kände sig inte tillräckligt starka mentalt för att 

kunna ha samlag. Det finns även personer som känner sig mindre fysiskt attraktiva 

på grund av stomin (Persson och Hellström 2002; Manderson 2005; Carlsson et al. 

2001). Orsaker till att lusten minskar har beskrivits vara lukt, rädsla för läckage, ljud 

och oavsiktlig kontakt med stomin under samlaget. En del är också rädda att 

stomipåsen ska gå sönder eller att det ska göra ont under samlaget och vissa skäms 

över sin nya kropp och vågar därför inte visa sig naken inför sin partner och inte 

heller gå på dejter eller hitta en ny partner på grund av rädslan för vad de ska tycka 

och tänka om kroppen. En deltagare beskriver att sexlusten helt försvunnit efter 

stomioperationen, hon berättar även att när hon har samlag med sin partner njuter 

hon inte alls vilket hon tycker är hemskt (Manderson 2005).   

 

Att sakna information och kunskap 

För att kunna förstå sin förändrade kropp och sätta sig in i en situation behövs 

information, både skriftlig och muntlig. Deltagarna uttryckte missnöje inför den 

information de fick innan och under stomioperationen. De tyckte sig inte ha fått 

tillräcklig information och ville ha mer skriftlig information om själva stomin och 

anpassningen till det nya livet med stomin (Sinclair 2009; Danielsen et al. 2013b). En 

deltagare kände frustration över att stomipåsen flera gånger hade läckt, hon hade 

föreställt sig att hennes besvär med avföringsinkontinens skulle försvinna efter att 
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hon fått en stomi. Detta gjorde henne generad och gav henne samma känslor som 

hon haft innan hon fick stomin (Sinclair 2009). Många söker själva efter information 

via till exempel internet eller hos andra som har haft stomi länge. Att få god 

information och stöd är av betydelse inom vården och är avgörande för personen med 

stomi, på grund av tidsbrist och personalbrist inom vården finns ofta inte möjlighet 

för personalen att undervisa och ge tillräcklig information som patienterna behöver 

för att kunna hantera sin stomi på bästa sätt (Sinclair 2009; Danielsen et al. 2013b; 

Andersson et al. 2010). 

 

Att känna sig frisk 

En del personer känner sig som en ny människa efter att de har fått stomin eftersom 

de då känner sig friska vilket är en känsla som de inte haft på länge. De känner sig 

fria och kan göra saker de inte har kunnat göra innan med diagnoser som ulcerös 

colit och ångrar inte vad de har gått igenom för att stomin har gett dem ett nytt liv 

(Savard och Woodgate 2009; Honkala och Berterö 2009). En deltagare beskriver att 

kunna gå ut och handla utan att oroa sig för toalettbesök är en stor lättnad och att 

livet är mer avslappnat efter att hon ha fått stomin (Persson och Hellström 2002). 

Det var lättare att acceptera livet med stomi när personerna såg det som en chans att 

leva vidare och kunde därför anpassa sig till stomin på ett bättre sätt efter att de 

kommit hem från sjukhuset (Andersson et al. 2010). Att lära sig leva med stomi 

kräver tid och att acceptera stomin innebär att leva ett så normalt liv som möjligt. En 

deltagare berättar ”in this context I took… a decision… I did not wish to live as a sick 

person i wanted to live as a healthy… …that is what helped me during … those 

difficulties that have occurred during the years…” (Honkala och Berterö 2009, s. 

21). 

 

4:2. Att anpassa livet efter stomin  

Anpassning av fysiska aktiviteter 

En stomi beskrivs skapa många kroppsliga hinder för personen. I en studie uttryckte 

deltagarna att de inte var kapabla att fortsätta utföra vissa aktiviteter som de gjorde 

innan operationen. Vissa personer som deltog i fysiska övningar en till två gånger per 

vecka innan de fick en stomi kunde efter operationen inte utföra vissa övningar till 
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exempel att lägga sig på mage eller göra vissa sträckningar (Honkala och Berterö 

2009). Många slutar även att gå till badhuset på grund av rädsla för läckage, lukt, att 

påsen ska gå sönder och rädsla för att andra ska se stomin och hur de ska reagera 

(Honkala och Berterö 2009; Savard och Woodgate 2009; Persson och Hellström 

2002). 

 

Personer som har genomgått en stomioperation beskriver att de inte längre har orken 

att delta i olika fysiskt ansträngande aktiviteter. Istället hittar de andra sätt att 

spendera tiden på såsom att läsa, skriva, rita, promenera eller spela minigolf 

(Carlsson et al. 2001). En del personer känner sig även osäkra och upplever fatigue 

efter att de fått en stomi och har inte orken att utföra vardagliga sysslor till exempel 

att utföra aktiviteter med barnen. Dessa aspekter i kombination med en förändrad 

kroppsbild gör att många känner sig mindre värda (Honkala och Berterö 2009).  

 

Anpassning av klädsel 

Flera undersökningar visar att personer med stomi har stora problem vad gäller 

kläder och klädstil. Många har svårt att välja kläder för att kunna dölja stomin för 

andra men ändå behålla sin stil (Danielsen et al. 2013b; Grant et al. 2011; Savard och 

Woodgate 2009; Andersson et al. 2010; Honkala och Berterö 2009).  

Personer med stomi undviker ofta att bära åtsittande kläder som avslöjar, trycker på 

eller irriterar stomin. Personerna blir i många fall tvingade att byta sin klädstil på 

grund av stomin och många känner sig annorlunda när de inte kan klä sig som de vill. 

Detta bidrar även till att de känner sig mindre attraktiva (Danielsen et al. 2013b och 

Grant et al. 2011; Sinclair 2009; Sun et al. 2013). Att bada är även ett stort problem 

på grund av badkläder och rädslan för att andra ska se stomin (Savard och Woodgate 

2009; Persson och Hellström 2002). 

 

Anpassning av arbete och resor 

För personer med stomi kan det vara svårt att anpassa sig till arbetet och det är få 

som klarar av att gå tillbaka till en heltidstjänst på grund av stomin och allt runt 

omkring den vad gäller tömning och måltider (Carlsson et al. 2001; Sinclair 2009). 
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Många känner oro för själva bytet av stomipåsen på jobbet. Därför är det många 

personer som säger upp sig från sitt tidigare arbete. Många män som har ett fysiskt 

ansträngande arbete säger ofta upp sig efter att de fått stomin då de är rädda att de 

ska skada den eller att den ska gå sönder (Persson och Hellström 2002).  I en studie 

berättar dock en av deltagarna att det inte var något problem för henne att komma 

tillbaka till arbetet eftersom hon bodde nära arbetsplatsen och kunde därför gå hem 

vid lunchtid för att byta påsen. En annan kvinna fick en egen toalett där hon kunde 

ha extra material och kläder för att kunna byta påsen eller vid ett eventuellt läckage 

även kunna byta kläder (Andersson et al. 2010).  

 

En resa kräver planering, i synnerhet för en person med stomi. Många har en ständig 

rädsla för att stomin ska läcka eller att andra ska känna lukt från stomin eller bara att 

den ska synas (Honkala och Berterö 2009). Vissa väljer att inte resa även om de 

skulle vilja men på grund av de problem och besvär som stomin medför vad gäller 

skötsel, läckage och lukt men även den noggranna planering som stomin kräver 

(Carlsson et al. 2001). En del känner rädsla inför att sova över hos andra och väljer 

därför hellre att sova på hotell när de reser (Grant et al. 2011). Att åka buss både 

lokalt och längre turen väcker också oro och rädsla hos vissa personer. De är då rädda 

för att materialet ska ta slut eller att stomin ska läcka eller lukta (Honkala och 

Berterö 2009). 

 

Att isolera sig 

De flesta personer med stomi känner ovisshet och har svårigheter med att bestämma 

sig för vem de kan lita på och berätta om sin stomi för. De är oroliga över hur 

människor ska reagera när de berättar om stomin och på grund av det begränsar de 

sin sociala kontakt och isolerar sig (Persson och Hellström 2002). En av deltagarna 

berättade att han inte längre tycker om att gå på fester eller andra stora tillställningar 

och att han hellre vill vara ensam. Vissa personer väljer att berätta om stomin enbart 

för sina närmaste vänner och familj, andra berättar inte för någon alls medan en del 

inte har något problem med att berätta om sin stomi, det beror helt på individen och 

hur de tänker om sin stomi (Persson och Hellström 2002). Deltagarna i studien 

beskriver att vänner och familj är en viktig del för att kunna anpassa sig till det nya 

livet med stomi och känner sig mer bekväma när de är med sin familj. De tänker till 
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exempel inte lika mycket på sin stomi och är inte lika känsliga för gaser, lukt och ljud 

från stomin. (Andersson et al. 2010; Sinclair 2009). En person beskriver att när han 

de första gångerna fick hjälp av en sjuksköterska att byta stomipåsen upplevde han 

att sjuksköterskan blev äcklad av att se stomin och han tänkte att om en professionell 

reagerar på detta sätt, hur kommer då en ”vanlig” människa att reagera när hen ser 

stomin. Detta kan medföra att personen tappar självförtroendet och väljer att isolera 

sig från andra. Därför är det av betydelse att vårdarna uppför sig professionellt mot 

patienten och bemöta patienten på rätt sätt. Detta underlättar för personen att 

acceptera sin kropp och känna sig bekväm med den. Dåligt bemötande kan ha stor 

påverkan på patienten både fysiskt, psykiskt och socialt. (Sinclair 2009).  

 

5. Diskussion   

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplever av att leva med en 

tarmstomi. Till diskussionen har delar av resultatet valts att lyftas fram för 

diskussion. I resultatet framkom två olika kategorier och elva underkategorier, dessa 

kategorier beskriver de problem och besvär som personer kan ha med sin stomi 

såsom gaser, lukt och läckage, social isolering, minskad sexuell lust och kroppsliga 

förändringar och dess påverkan på vardagslivet. Betydelsen av kunskap och 

information för personer med stomi har även valts att lyftas fram. Vidare visar 

resultatet hur personer genom olika strategier anpassar livet efter sin stomi och de 

känslomässiga reaktioner som framkommer efter operationen.  

    

5:1. Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat har diskuterats och jämförts med tidigare studier och en 

omvårdnadsvetenskaplig teori för att utifrån dessa dra slutsatser om resultatet. Den 

valda teorin av Drothea Orem handlar om egenvård och personens förmåga att ta 

hand om sig själv. Behoven av egenvård kan variera från person till person beroende 

på dennes egen hälsa (Wiklund-Gustin och Lindwall 2012 s. 170-171).  

Resultatet visar att många negativa förändringar förekommer i livet relaterat till 

stomin. Personerna kan leva med förändringen men det förekommer vissa 

svårigheter och besvär vilket de flesta försöker anpassa sig till och förebygga för att 

skapa ett så bra liv som möjligt trots stomin.  
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I litteraturstudien framkom att personer med stomi försöker undvika mat som bildar 

gas. Personer med stomi planerar därför sitt matintag efter just detta framförallt när 

det handlar om sociala situationer. Annells (2006) beskriver också att personer med 

stomi upplever stora svårigheter med gaser i stomipåsen vilket påverkar det sociala 

livet och bidrar till att personer isolerar sig från omvärlden. Att få rätt omvårdnad 

och information är av stor betydelse och detta kan underlätta för personen att själv 

hitta olika strategier för att hantera sin stomi på bästa sätt. Enligt Orems teori är 

människan kapabel att själv hitta strategier för att hantera sin vardag och behålla sin 

motivation. Egenvård kan bli svårare på grund av sjukdom men oftast kan personer 

på egen hand eller med hjälp av anhöriga klara av situationen (Wiklund-Gustin och 

Lindwall 2012 s. 172).  

 

Lukt och läckage är något som också påverkar livet för personer med stomi enligt 

litteraturstudien. Många känner rädsla och oro över att andra ska känna lukt från 

stomin och de vill inte att andra ska tycka att de är äckliga. Lukt och läckage av 

avföring är något som anses vara ofint och något som inte ska förekomma i sociala 

sammanhang. Enligt Annells (2006) är lukt något oacceptabelt och personerna 

försöker hitta sätt att dölja att lukten kommer från dem och många blir generade och 

skäms när läckage orsakar lukt eller gaser vilket kan leda till att de isolerar sig. 

 

Många personer isolerar sig även från omvärlden på grund av rädsla för vad andra 

ska tycka och hur de ska reagera på stomin. En del får även sänkt självförtroende. 

Enligt litteraturstudiens resultat är familjen och vännerna de som hjälper personer 

med stomi att slappna av och inte tänka så mycket på stomin. Enligt Mota et al. 

(2015) bidrar vänner och familj till att personer lättare kan anpassa sig till det nya 

livet med stomi. Att dessutom få hjälp av familjen med till exempel byte av stomipåse 

kan underlätta anpassningen till vardagen (Lim, Chan och He 2015). Att vänner och 

familj bidrar till att personer med stomi lättare kan anpassa sig till det nya livet kan 

handla om att de inger trygghet och i många fall stöttar de personen oavsett vad som 

händer i livet trots till exempel sjukdomar.  
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Minskad sexuell aktivitet och lust är något som många personer med stomi upplever. 

Detta beror främst på att personerna känner sig mindre attraktiva, osäkra och de 

skäms över sin kropp. Många fysiska och psykologiska faktorer kan störa den sexuella 

hälsan. Detta kan bero på att personens självbild och självkänsla har försämrats i 

samband med stomioperationen. Personer med stomi kan enligt Junkin och Beitz 

(2005) även känna en osäkerhet inför det nya livet med en stomi, särskilt när det 

gäller den sexuella aspekten. De kan känna rädsla för läckage och lukt vid ett samlag 

men framförallt känna rädsla och osäkerhet för hur partnern ska reagera på grund av 

stomin vilket kan påverka patientens vilja att ha samlag. Samma sak känner många 

kvinnor som genomgår en mastektomi, de är osäkra, generade och skäms över sin 

kropp vilket leder till att många känner minskad sexuell lust (Bloom et al. 2004). 

Enligt Tao et al. (2014)  är sexualitet i stort sett privat och att prata om det är 

pinsamt, därför undviker många ämnet. I vissa länder tycks sexualitet inte vara ett 

lika viktigt problem därför fokuserar de mer på stomin och den bakomliggande 

sjukdomen vilket kan leda till att personen får psykiska och sociala problem på grund 

av försämrat sexuellt liv. I litteraturstudiens resultat framkom även att yngre 

personer har svårare att anpassa sig till stomin eftersom de inte kände sig redo att ta 

ansvar för den och att de känner sig för unga för att drabbas av sjukdom. Enligt 

Erwin-Toth (1999) känner sig yngre personer i större utsträckning generade över sin 

kropp och är ofta rädda för att träffa nya eventuella partners och deras reaktioner 

över att se stomin. 

 

Litteraturstudien visar att kroppsbilden förändras på ett negativt sätt hos en del 

personer som genomgår en stomioperation. Det kan vara både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Vidare framkommer olika känslomässiga reaktioner som personer kan få i 

samband med stomioperationen och de förändringar som sker i kroppen efter 

operationen såsom frustration, sorg, chock, hat mot sin kropp och att självförtroendet 

sänks. Liknande upplevelser har personer som genomgått en mastektomi haft på 

grund av den förändrade kroppsbilden och det förlorade bröstet (Helms, O’hea och 

Corso 2008).  

 

Kunskap och information är enligt litteraturstudien en viktig del i vården av personer 

med stomi. Många är missnöjda med den information de får och vill gärna ha mer för 
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att kunna förbereda sig och förstå vad det innebär att ha en stomi. Resultatet visar att 

den information och det stöd som personer får från sjukvården underlättar 

anpassningen till stomin betydligt och hjälper dem att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Mota et al. (2015) beskriver också innebörden av den information och det 

stöd de får från sjuksköterskan om stomi och dess påverkan på livet.  

Det krävs god egenvård för att uppnå god livskvalité. För personer med stomi är det 

avgörande att lära sig hantera sin stomi genom att hitta olika strategier. 

Sjuksköterskans roll är att ge god information och stöd för att underlätta för 

personen att uppnå sitt mål. Enligt Orems egenvårdsteori bidrar god information och 

råd till att personen lättare hittar egna sätt att kunna anpassa sig till sin egen vardag 

och uppnå välbefinnande genom god egenvård (Wiklund-Gustin och Lindwall 2012, 

s. 166). En persons omvårdnadskapacitet handlar enligt Orems teori om kunskaper 

och förmågor som personen har fått genom både praktiska och teoretiska 

erfarenheter. Detta utgör även grunden för sjuksköterskans professionella 

omvårdnad och förmåga att finna brister som patienter har och kompensera för dessa 

eventuella brister (Wiklund-Gustin och Lindwall 2012, s. 173). Sjuksköterskan ska 

med andra ord kunna identifiera om en person har brister i den kunskap de fått och 

om personen är kapabel att utföra egenvård med den kunskap de fått.  

 

För att kunna förbättra bemötandet till personer med stomi och ge en så god 

omvårdnad som möjligt behövs mer kunskap bland vårdpersonal. Generellt behöver 

även fler människor utanför sjukvården få reda på vad en stomi är och vilka problem 

den kan medföra för personer som har en stomi. Detta för att om möjligt minska 

fördomar om personer med stomi och för att de ska kunna känna sig trygga och inte 

behöva oroa sig lika mycket för vad andra ska tycka. Många personer som har en 

stomi upplever att stomi är ett tabubelagt ämne att prata om med människor som 

inte har en stomi och de har ofta svårt att berätta för andra att de har en stomi på 

grund av rädslan för vad de ska tycka och tänka.  

 

5:2. Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte är att belysa personers upplevelser av att leva med en 

tarmstomi. En kvalitativ ansats har använts i litteraturstudien eftersom kvalitativa 
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studier beskriver ett fenomen som har med upplevelser, erfarenheter, förväntningar 

eller behov att göra (Segesten 2012, s. 99). Den valda metoden anses därför vara den 

mest relevanta för att besvara studiens syfte. Det är första gången som vi genomför en 

litteraturstudie, därför bör det finnas i åtanke att brister i datainsamling, granskning 

och analys kan förekomma. 

 

Enligt Polit och Beck (2010, s. 176-177) är databaserna Pubmed och Cinahl de bäst 

lämpade att använda för att söka omvårdnadsrelaterade studier, därför valdes dessa 

databaser till sökningen. Dock hade sökning i ytterligare databaser kunnat användas 

för att bidra med fler relevanta artiklar till litteraturstudien. Mesh-termer och Cinahl 

headings användes vid sökningen för att på så sätt vidga sökningen och hitta 

relevanta studier. 

 

 För att granska artiklarna användes en granskningsmall och en poängskala där 

artiklarna bedömdes som låg, medel eller hög utifrån hur många poäng de fått. 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades. För att granskningen ska få en större tyngd 

bör två oberoende granskare sammanföra sina tolkningar (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2008, s. 83). Vi granskade artiklarna var för sig med hjälp av 

granskningsmallen och därefter sammanställdes tolkningarna för att öka 

tillförlitligheten och även lättare kunna exkludera artiklar med låg kvalité. Värt att ha 

i åtanke är att samtliga artiklar som användes i litteraturstudiens resultat är skrivna 

på engelska. På grund av bristande språkkunskaper i engelska hos författarna finns 

det en risk att feltolkningar har gjorts i översättning och analys av studierna vilket i 

sin tur kan ha reducerat resultatets trovärdighet. Tiden har en stor betydelse i 

genomförande av en litteraturstudie, den begränsningen och tidsbristen under 

arbetets gång kan ha bidragit till feltolkningar av resultatet och reducerat 

trovärdigheten på litteraturstudien. 

 

En analys inspirerad av innehållsanalys användes för att analysera artiklarnas 

resultat. Vi läste artiklarnas resultat upprepade gånger och analyserade dem, först var 

för sig och sedan tillsammans. Därefter jämfördes tolkningarna för att slutsatser 

skulle kunna dras och därmed öka resultatets tillförlitlighet (jmf. Eriksson-Barajas et 
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al. 2013, s. 28). Artiklar som var äldre än 15 år exkluderades, eftersom det har varit 

ständig förändring och förbättring inom hälso-och sjukvården som kan ha påverkat 

individers erfarenheter genom tiderna. Genom att exkludera dessa artiklar ökade 

kvaliteten i litteraturstudien. 

 

Av de tio artiklarna var fyra stycken utförda i Sverige, tre stycken i USA och en 

vardera i Australien, Kanada och Danmark. För att öka trovärdigheten i studiens 

resultat hade artiklar från u-länder till exempel länder från Asien och Afrika kunnat 

användas eftersom de inte har samma resurser och levnadsstandard som i-länder 

har. Dock kan studier där resurser och levnadsstandarder skiljer sig från de svenska 

begränsa överförbarheten till Sverige. 163 personer deltog i studierna varav 99 

stycken av dem var kvinnor och 64 stycken var män. Antalet kvinnor är därmed högre 

än antalet män i studierna, om könen varit jämt fördelade hade studierna sannolikt 

fått ett annat resultat och litteraturstudiens resultat skulle därmed också sett 

annorlunda ut. I åtta av tio valda artiklar som användes i litteraturstudiens resultat 

står ingenting om bortfall av deltagare. Olsson och Sörensen (2011, s. 153) beskriver 

att det är olämpligt att inte ange eventuella bortfall i studien vilket påverkar studiens 

resultat och reducerar tillförlitligheten.  

 

5:3. Forskningsetiksdiskussion 

Vi har valt att enbart inkludera artiklar som genomgått en etisk prövning och blivit 

godkända av en etisk kommitté. I åtta av tio artiklar som ingår i litteraturstudien står 

tydligt att de blivit godkända av en etikprövningsnämnd. I två av artiklarna framkom 

det inte tydligt att de fått etiskt godkännande vilket gjorde att dessa artiklar 

undersöktes vidare. Efter djupare undersökningar på internet framkom det att dessa 

artiklar utfördes av en privat vårdkedja (Kaiser Permanente) i USA där de har en 

egen kommitté som ger etiskt godkännande till studier utförda på människor utifrån 

helsingforsdeklarationens regler och riktlinjer. Vi tycker att studierna kunde ha 

innehållit mer om de etiska aspekterna vilket kunde underlätta den etiska 

granskningen av studierna. Artiklarna skulle även kunna innehålla tydligare 

information angående den metod som använts och huruvida deltagarna medverkat 

frivilligt och anonymt. I artiklarna framkommer det tydligt att intervjuerna blivit 
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transkriberade efteråt. Alla delar ska vara med i studien vilket också är en etisk 

aspekt. All fakta redovisades i litteraturstudiens resultat då det är oetisk att utelämna 

fakta som inte anses vara relevant (jmf. Eriksson-Barajas et al. 2013, s. 70). Eftersom 

vi inte har någon tidigare kunskap om hur en litteraturstudie ska skrivas kan 

feltolkningar ha uppstått.  

 

  

6. Konklusion 

Att få en stomi är en stor förändring för en person, både positivt och negativt. En 

positiv förändring innebär att personen inte längre är inkontinent eller att de får ett 

nytt liv. Negativ förändring kan innebära att personen får en ändrad kroppsbild vilket 

påverkar det fysiska, psykiska och sociala livet. För att personerna ska få så bra 

livskvalité som möjligt behöver de få mer kunskap och information innan och efter 

operationen. Sjuksköterskan har en viktig roll i att förmedla denna kunskap och vara 

ett stöd för personen vid eventuella frågor och funderingar runt stomin. Många 

personer med stomi mår dåligt över den förändrade kroppen och undviker ofta 

sociala sammanhang och isolerar sig. I detta läge kan sjuksköterskan ge förslag och 

tips om samtal med kurator, psykolog eller stödgrupper som kan vara till stor hjälp 

för personer med stomi.  

 

Personer med stomi skulle kunnat må bättre om de fått tillräcklig information innan 

operationen men även efter. Att få diskutera vad som hänt och hitta sätt att hantera 

sin stomi på bästa sätt men också att få prata med andra personer med stomi om hur 

de upplever det att leva med en stomi och hur de hanterar stomin och anpassar sitt liv 

efter den. Många känner rädsla och oro för stomin och påsen och ofta kan denna 

rädsla och oro bero på att personen fått för lite information och vet inte vad de kan 

göra eller vad de ska undvika nu när de har en stomi. Att även anpassa vården och 

den information som ges efter personens behov är av betydelse för att personen ska 

kunna hantera sin vardag på bästa möjliga sätt. 

 

För att sjuksköterskorna ska kunna ge bästa möjliga information till personer med 

stomi är det av betydelse att ytterligare forskning görs om vilken information och 
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kunskap som personer med stomi behöver och hur den informationen och kunskapen 

påverkar personens upplevelser av att leva med tarmstomi och hur det påverkar 

deras vardag.  
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JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
Om ja: Demografisk data_____________________ 
 
5. Metod av datainsamling, är fältarbetet tydligt 
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7. Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 
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JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 

 
 
 
 

 
 
14. Stödjer insamlade data forskningens resultat? 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
15. Har resultaten klinisk relevans? 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
16. Diskuteras metodologiska brister och risken för 
bias? 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
17. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade 
och tolkade? 
JA (1p) 
NEJ (0p) 
VET EJ (0p) 
 
18. Finns det någon risk för bias? 
JA (0p) 
NEJ (1p) 
VET EJ (0p) 
 
19. Håller du med om slutsatserna i artikeln? 
Om ja (1p) 
varför:___________________________________ 
Om nej (0p) 
varför:___________________________________ 
Vet ej (0p) 
 
Totalt: 18poäng. 
0 – 6 poäng = Låg 
7 – 12 poäng = Medel 
13 – 18 poäng = Hög 


