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Summering 

Bakgrund: Tarmstomi är en kirurgisk förbindelse mellan tarmen och huden där avföringen 

ska komma ut i en stomipåse. Det finns olika typer av tarmstomi beroende på vilken tarmdel 

som är påverkad. Att få en tarmstomi innebär en stor händelse för patienten och kan ge både 

fysiska och psykiska komplikationer. Genom att öka förståelsen och kunskapen hos 

sjuksköterskan för denna händelse och hur den inverkar på patientens liv skapas 

förutsättningar att på bästa sätt ge god omvårdnad och stärka patientens livskvalitet. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter beskriver sin livskvalitet 

efter en tarmstomioperation, samt beskriva hur undersökningsgruppen sett ut i de inkluderade 

artiklarna. 

 

Metod: En beskrivande design har använts i denna litteraturstudie. De inkluderade artiklarna i 

studien söktes fram genom databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna har kvalitativ och 

kvantitativ ansats.  

 

Huvudresultat: Patienter upplevde svårigheter med att leva med en tarmstomi, dessa 

innefattar det fysiska-, psykiska- och sociala livet samt svårigheter med kroppsuppfattningen. 

Dessa svårigheter påverkade livskvaliteten negativt. För att kunna handskas med det nya livet 

utvecklade patienterna inre- och yttre copingstrategier. 

 

Slutsats: Livskvaliteten hos patienter med tarmstomi påverkas negativt på grund av fysiska, 

psykiska och sociala begränsningar. Patienterna använder inre och yttre strategier för att 

förbättra sin livskvalitet. Stöd från omgivningen är den viktigaste bidragande faktorn till 

förbättrad livskvalitet.  

 

Nyckelord: coping, livskvalitet, omvårdnad, sjuksköterska, tarmstomi  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Intestinal stoma is a surgical connection between the intestine and the skin 

where the stool will come out to a ostomy bag. There are different types of intestinal stomas 

depending on which intestine that is affected. Getting an intestinal stoma is a major event for 

the patient and can cause both physical and psychological complications. By increasing the 

understanding and knowledge of the nurse for this event and how it affects the patient's life, 

conditions are created to best provide quality care and strengthen the patients quality of life. 

 

Aim: The aim of this study was to investigate how patients describe their quality of life after a 

intestinal stoma surgery, and describe how the test group appeared in the included articles 

 

Method: A descriptive design was used in this study. The articles included in the study were 

searched through databases Cinahl and Pubmed. Articles have qualitative and quantitative 

approach 

 

Results: Patients experienced difficulties in living with an intestinal stoma, these include the 

physical-, psychological and social life as well as difficulties with body image. These 

difficulties affected the quality of life negatively. To cope with the new life the patients 

developed internal and external copingstrategies. 

 

Conclusion: The quality of life of patients with intestinal stomas is adversely affected due to 

physical, psychological and social difficulties. Patients use internal and external strategies to 

improve their quality of life. Support from the environment is the most important factor 

contributing to the improved quality of life. 

 

Keywords: coping, enterostomy, nursing, nurse, quality of life 
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1. Introduktion 

1.1 Tarmstomi 

I Sverige finns det ca 20000 patienter som har en tarmstomi och under ett år genomgår 

ungefär 3000 patienter en tarmstomioperation (Pekkari, 2010). Det finns både tillfälliga och 

permanenta stomier, de tillfälliga behövs bara en kort period för att avlasta tarmen vid 

exempelvis operation eller inflammation medan de permanenta behövs livet ut (ILCO, 2016). 
En tarmstomi är inkontinent, det innebär att patienten inte längre har möjlighet att kontrollera 

sina tarmtömningar. Ju högre upp på tarmen stomin är placerad desto lösare blir avföringen 

som kommer ut, är stomin placerad längre ner på tarmen blir avföringen fastare (Persson, 

2008b). Vid operationen är patienten sövd. Läkaren gör ett litet snitt på magen för att sedan 

kunna ta ut en del av tarmen, därefter vänds tarmen ut och in för att kunna sy fast den i huden. 

Stomin får då en knappliknande form som syns utanpå magen. Där placeras sedan stomipåsen 

som ska samla upp all avföring som tarmarna innehåller, istället för att tarminnehållet ska 

komma ut den vanliga vägen genom rektum (Axelsson & Berntsson, 2014). Det finns två 

typer av tarmstomi, ileo- och kolostomi beroende på om det är tunn- eller tjocktarmen som är 

påverkad (ILCO, 2016). 

 

1.1.1  Ileostomi 

Ileostomi är en stomi på tunntarmen och är vanligtvis placerad på höger sida av buken 

(Persson, 2008b). Den vanligaste orsaken till ileostomi är inflammatoriska tarmsjukdomar 

som Ulcerös kolit och Crohns. Andra orsaker kan även vara familjär polypos, fistlar och 

skador. Då tjocktarmen är borttagen sugs inte vätska och salter upp som det ska vilket medför 

att konsistensen på avföringen blir tunnflytande. Efter operationen sker tarmtömningen 

kontinuerligt under dygnet, med ökade tarmtömningar i samband med måltider. Vanligtvis 

kommer det ofta mycket gaser från en ileostomi eftersom denna del av tarmen producerar 

mycket gaser. Lukten på avföringen blir annorlunda efter operationen till en mer frän eller 

syrlig lukt (Nilsen, 2012). 

 

1.1.2 Kolostomi 

Kolostomi är en stomi på tjocktarmen och är den vanligaste stomitypen i Norden (Persson, 

2008b). En kolostomi kan placeras på flera ställen på buken, det är den bakomliggande 

orsaken till operation som bestämmer vart den kommer placeras (Nilsen, 2012). Vanligtvis är 

en kolostomi placerad på vänster sida av buken (Persson, 2008b; Nilsen, 2012). Den 
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vanligaste orsaken till kolostomi är rectalcancer (Persson, 2008b). Orsaken kan även vara 

medfödda missbildningar, strålskador, kronisk förstoppning och inkontinens. Konsistensen på 

avföringen påverkas oftast inte av en kolostomi, avföringen är fortfarande oftast fast eftersom 

den del av tjocktarmen som är kvar fortfarande fungerar som vanligt med att suga upp vatten 

och salter. Efter operationen har de flesta patienter mellan två till fyra tarmtömningar per 

dygn och normal avföringslukt och gasavgång (Nilsen, 2012). 

 

1.2 Stomikomplikationer 

Komplikationer till följd av stomin är vanligt. Den vanligast förekommande stomirelaterade 

komplikationen är hudproblem under och kring stomiplattan (Persson, 2008c). Huden 

omkring stomin kan lätt bli irriterad, dels av avföringen som verkar irriterande på huden men 

också av stomibandaget och alla ständiga byten och rengöringar av stomin. Detta beror bland 

annat på att huden på magen är tunnare än på många andra ställen av kroppen och därför 

också mer ömtålig. Den saknar de talgkörtlar som finns på huden kring analområdet och som 

ska skydda huden mot avföring (Nilsen, 2012). Förutom hudproblem finns det också många 

andra komplikationer som kan uppstå bland annat separation, prolaps och parastomalt bråck. 

Separation menas med att stomin släpper från huden, vid prolaps blir stomin längre än 

normalt på grund av framfall, parastomalt bråck menas med att buken buktar ut kring stomin 

på grund av försvagning i bukväggen efter operationen. Stomimarkering och den kirurgiska 

konstruktionen är viktiga faktorer för att undvika komplikationer till följd av stomin (Persson, 

2008c). Att få en tarmstomi kan också för många vara en osäker och skrämmande upplevelse 

som är svår att hantera (Nilsen, 2012). Det är vanligt att patienterna får handskas med 

negativa känslor som rädsla, osäkerhet, förnekande, skam, smärta och ilska till följd av 

stomioperationen. Patienten förlorar en del av sin kropp och därmed också förmågan att 

kontrollera sina magrörelser och utsläpp av gaser (Araujo Torquato Lopes & das Neves 

Decesaro, 2014). Att vara tarmstomiopererad innebär en dold funktionsnedsättning (ILCO, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.3 Orsaker till tarmstomi 

De vanligaste orsakerna till tarmstomi är kolorektalcancer och de inflammatoriska 

tarmsjukdomarna Crohns och Ulcerös kolit (ILCO, 2016). 

 

1.3.1 Kolorektalcancer 

Kolorektalcancer innefattar cancer i tjock- och ändtarmen (ILCO, 2016). Denna cancerform är 

den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år får ca 4100 patienter 

tjocktarmscancer och 2100 ändtarmscancer. Sjukdomen är vanligast hos äldre patienter och 

lika vanlig bland båda könen förutom vid ändtarmscancer där män drabbas i större 

utsträckning (Hedefalk, 2015). Symtom som är vanliga vid tjock- och ändtarmscancer är 

förändrade avföringsvanor, förstoppningar, oregelbunden avföring som tidigare varit 

regelbunden, blod i avföringen, trötthet, avmagring samt buksmärtor. Riskfaktorer för att få 

tjock- och ändtarmscancer är övervikt och stillasittande, högt fettintag, arv samt tidigare 

sjukdomar som ulcerös kolit (Ericson & Ericson, 2014). Det enda säkra sättet att bota cancern 

är genom operation där cancercellerna opereras bort. Vid tjocktarmscancer sys oftast de två 

delarna av tjocktarmen som är kvar efter operationen ihop så att matsmältningen och 

avföringen kan fungera som vanligt, i enstaka fall krävs det en tarmstomi under 

läkningsprocessen och denna är ofta bara tillfällig. Vid ändtarmscancer sitter ofta cancern så 

långt ner att slutmuskeln måste opereras bort, i detta fall krävs det en stomioperation 

(Hedefalk, 2015). 

 

1.3.2 Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD 

IBD är ett samlingsnamn för två tarmsjukdomar, Ulcerös kolit samt Crohns sjukdom. Ungefär 

1000 personer får Ulcerös kolit och ca 500 personer får Crohns sjukdom varje år (Beletski, 

2015; Graf, 2015). Dessa är sjukdomar som kommer skov vis, då det blir en plötslig 

försämring under en period i tarmen, det bildas sår och tarmen blir inflammerad. Symtom vid 

IBD är blodiga diarréer, feber, anemi, viktminskning samt buksmärtor. Sjukdomarna är 

kroniska och drabbar yngre personer. Det som skiljer dessa sjukdomar åt är att Crohns 

sjukdom kan finnas i hela tarmen från munnen till anus medan Ulcerös kolit enbart finns i 

tjocktarmen. Beroende på hur svåra skoven är så blir behandlingen olika. I små skov 

behandlas sjukdomarna med medicin men med svårare skov vid Ulcerös kolit kan operation 

vara aktuellt (Ericson & Ericson, 2014). Skulle patienten behöva operera bort tjocktarmen kan 

en tarmstomi opereras in (Beletski, 2015). 
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1.4 Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av patienter med stomi 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är främja hälsa, lindra lidande, återställa 

hälsa och förebygga sjukdom (International council of nurses, 2014). Sjuksköterskan måste 

förmedla hopp så gott det går från första början så att patienterna kan börja arbeta med sin 

hälsa (Willman, 2013). Undervisning och handledning är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete inte minst när det kommer till omvårdnaden av patienter med stomi (Nilsen, 2012). 

Detta inkluderar inte bara att utbilda patienter utan även närstående, personal samt studenter. 

Detta ska ske på ett respektfullt och empatiskt sätt och på ett sätt så att andra förstår den 

information som ges (Tingström, 2013). Den preoperativa fasen ska bland annat innehålla 

information om skötsel av stomin. Det är också viktigt att placeringen av vart stomin kommer 

sitta markeras ut tillsammans med patienten som ska genomgå stomioperation (Burch, 

2015). När det gäller vem som ska markera placeringen av stomin skiljer det sig åt beroende 

på vilket sjukhus patienten behandlas vid. Det är kirurgen som har det slutliga ansvaret men 

uppgiften delegeras ofta till sjuksköterskor. Det krävs träning, kunskap och erfarenhet för att 

markera ut placeringen av stomin vilket det finns specialutbildade sjuksköterskor till (Nilsen, 

2012).  När patienten stomimarkeras tillsammans med sjuksköterskan så är det viktigt att 

stomin inte hamnar i byxlinningen, nära naveln eller i hudveck, detta för att undvika 

eventuella komplikationer som annars kan uppkomma efter operationen (Stenzelius & 

Bengtsson, 2009).  

 

Förutom information, utbildning och stomimarkering är det också bra att patienterna får träffa 

andra människor med stomi och lyssna på deras upplevelser vilket sjuksköterskan kan hjälpa 

till med genom att se till att patienterna får kontakt med en patientförening för stomi 

opererade (Burch, 2015; Nilsen, 2012). Som sjuksköterska är det viktigt att ge patienterna 

stöd i sin sjukdom men även till närstående. Med närstående menas person i familjen, en 

partner, en släkting men det kan även vara en granne eller en bra och nära vän (Karlsson 

Gadea, 2016). Alla närstående vet ibland inte själva vilka resurser som finns i omgivningen 

och där är det upp till sjuksköterskan att ge stöd till de närstående och hjälpa dem genom 

vårdsituationen. Även närstående kan behöva träffa andra personer i samma situation för att 

prata och utbyta erfarenheter (Carlsson & Wennman-Larsen, 2013).  

 

Information, undervisning och handledning är en fortsatt viktig del postoperativt för att 

underlätta anpassning av stomin, informationen ska bland annat handla om skötsel av stomin, 

vilken utrustning som behövs samt vilka komplikationer som kan uppstå (Hernán Ferreira 
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Umpiérrez, 2013; Nilsen, 2012). Sjuksköterskan ska vägleda och lära patienten att sköta 

stomin själv (Stenzelius & Bengtsson, 2009). Detta är en viktig del då stomiträning ger en 

positiv effekt på patientens livskvalitet och kroppsuppfattning (Burch, 2015). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

1.5.1 Coping 

I föreliggande litteraturstudie har Lazarus kognitiva-motivationella-relationella teori om 

coping valts att beskrivas utifrån Harris Kalfoss, (2012) tolkning av teorin. Alla människor 

har undermedvetna försvarsmekanismer som hjälper oss handskas med konflikter. Dessa 

försvarsmekanismer hjälper oss att försvara vår självbild när den hotas (Nilsen, 2012). 

Lazarus teori om stress, känslor och coping beskriver copingstrategier som ett slags inre 

verktyg, som syftar till att hjälpa, finna mening och få kontroll i stressfyllda och påfrestande 

situationer (Harris Kalfors, 2012). Det finns tre olika copingstrategier: problemfokuserad-, 

emotionsfokuserad-, och meningsskapande coping. Problemfokuserad coping används när 

människan anser att det är möjligt att förändra något i situationen eller hos sig själv. 

Emotionsfokuserad coping innebär att människan förändrar de egna känslorna över 

situationen, tillexempel genom förnekelse eller lägger fokus på annat. Meningsskapande 

coping används då människan försöker finna en mening i den påfrestande situationen och se 

något positivt ur den. Copingstrategierna behöver inte användas var för sig, det är vanligt att 

människan använder alla tre copingstrategier i en och samma situation (Harris Kalfoss, 2012). 

Genom att använda sig utav olika copingstrategier kan patienter med stomi lära sig hantera 

stomin så att den påverkar så lite som möjligt av deras dagliga liv. Det är bevisat att patienter 

som använder dessa strategier får större självförtroende och känsla av kontroll vilket i sin tur 

minskar rädslan för att bli socialt avvisad (Bonill-de-las-Nieves, et al., 2014). Tidigare 

erfarenheter och patientens självbild påverkar hur han eller hon kommer hantera situationen 

(Nilsen, 2012).  

 

1.6 Begrepp 

1.6.1 Livskvalitet 

Livskvalitet beskrivs som något subjektivt som beskriver vad människor önskar, vilka 

drömmar de har och även deras intressen (Felce, 1997). Det beskriver både hur människor har 

det i livet men även hur de tar sig an livet (Willman, 2013). Det fysiska, materiella, sociala, 

emotionella och de mänskliga rättigheter individer har spelar in i hur man upplever 

livskvalitet som är en individuell upplevelse (Felce, 1997). Det betyder att beroende på vem 



 

6 
 

de är och vilka tankar de har om sitt liv så får alla människor olika livskvalitet så länge de är 

nöjda med sin livssituation (Sandoe, 1999).  

 

1.6.2 Hälsa 

Hälsa är omvårdnadens centrala målsättning. Hälsa är inte bara motsatsen till ohälsa och 

frånvaro av sjukdom utan även en helhet av människans upplevelser och värderingar 

(Svensksjuksköterskeförening, 2012). Hälsa är någonting som människor själva i det dagliga 

livet upplever och skapar. Tillsammans med hoppet så kan människor enklare uppleva hälsa. 

Hälsa ses som en process som patienten själv upplever och skapar i livet. Beroende på om 

patienten lider av sjukdom eller fattigdom, inga sociala relationer eller arbetslöshet, så 

påverkas deras upplevelse av hälsa eller ohälsa. Beroende på deras egen förmåga, upplevelser 

och resurser påverkas livssituationen på olika sätt (Willman, 2013). 

 

1.6.3 Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning innebär våra samlade uppfattningar av våra egna och andras kroppar. Det 

berör både den synliga och den osynliga kroppen. Kroppsuppfattning beskrivs utifrån tre 

komponenter: kroppens ideal, hur människor tycker kroppen ska se ut, kännas och bete sig, 

kroppens realitet, hur kroppen är samt presentation av kroppen, hur kroppen presenteras för 

andra (Persson, 2008a). 

 

1.6.4 Stöd  

Med stöd menas att flera personer skapar tillit, förtroende samt ömsesidighet till varandra. 

Stöd ger möjligheter till att få kontroll över faktorer som främjar hälsa samt reducerar faktorer 

som orsakar påfrestningar på hälsan (Skärsäter, 2013). 

 

1.7 Problemformulering 

Varje år får ca 3000 patienter i Sverige en tarmstomi. Det är vanligt att patienterna får 

handskas med stomirelaterade komplikationer till följd av stomin och vidare är det vanligt att 

patienterna upplever negativa känslor som rädsla, osäkerhet och skam. Sjuksköterskans roll är 

mycket viktig för att stödja patienten och underlätta anpassningen av stomin, sjuksköterskan 

ska informera, utbilda och handleda patienterna. Det finns mycket forskning kring olika 

mätinstrument för att mäta livskvaliteten hos patienter med stomi, kring vilka stomibandage 

som är bäst för patienten, vilka omvårdnadsmetoder som finns för att förbättra patientens 

vardag samt sjukvårdens perspektiv på omvårdnaden av patienter med en tarmstomi. Att få en 
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tarmstomi innebär en stor händelse för patienten och det finns relativt lite forskning kring hur 

patienter som genomgått en tarmstomioperation beskriver sin livskvalitet. Således behövs det 

mer forskning kring detta för att kunna öka förståelsen hos sjuksköterskan för denna händelse 

och vilka faktorer som förbättrar samt försämrar livskvaliteten vilket skapar förutsättningar 

för sjuksköterskan att på bästa sätt ge god omvårdnad och stärka patientens livskvalitet.  

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter beskriver sin livskvalitet efter en 

tarmstomioperation, samt granska en metodologisk aspekt i de inkluderade artiklarna. 

 Frågeställningar: 

·         Hur beskriver patienter sin livskvalitet efter en tarmstomioperation? 

·         Hur ser undersökningsgruppen ut i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande design har använts till föreliggande litteraturstudie då metoden som använts är 

att eftersöka tidigare studier inom det valda ämnet och sammanfatta dessa. En litteraturstudie 

är en summering av tidigare forskning och den ska utgå ifrån originalartiklar (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Databaser som är användbara för sjuksköterskeforskare är Pubmed och Cinahl då dessa är 

stora databaser för området omvårdnad, därför har dem använts vid sökningen av 

vetenskapliga artiklar till föreliggande studie (Polit & Beck, 2012). Sökord valdes ut som 

svarar på studiens syfte och frågeställningar. För att begränsa sökningen och få fram de mest 

väsentliga studierna användes MeSH-termer i Pubmed, MeSH-termer är nyckelord och 

hjälper forskare få fram alla studier som har samma koncept men som använt sig utav olika 

termer (Polit & Beck, 2012). Vidare användes Cinahl-headings i databasen Cinahl som är en 

motsvarighet till MeSH-termer. Författarna till föreliggande studie valde att begränsa sig till 

nyckelordens huvudteman vilket visar sig i Tabell 1 som “Majr” och “MM”. Sökorden 

kombinerades också med booleska söktermen AND för att begränsa sökningen ytterligare och 

endast få fram studier som inkluderar alla de valda sökorden (Polit & Beck, 2012). Sökord 

som användes till denna studie är Ostomy och quality of life tillsammans med den booleska 
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söktermen AND. I respektive databas användes ytterligare begränsningar för att få fram de 

mest väsentliga artiklarna. I PubMed användes begränsningarna free-fulltext, att artiklarna ska 

vara max 10 år, tillgänglig via högskolan i Gävle samt vara på engelska. I Cinahl användes 

begränsningarna peer-reviewed, linked full text, att artiklarna skulle vara på engelska samt 

utgivna mellan 2006-2015. 

 

Tabell 1- Utfall av sökningar 

Databas Limits & 

sökdatum 

Sökord Antal träffar  Tänkbara 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Pubmed 10 år, free 

full text, 

Högskolan i 

Gävle, 

Engelska 

16-09-11 

(Ostomy 

Majr) AND 

(Quality of 

life Majr) 

29 12 9 

Cinahl 2006-2015, 

free full text, 

peer-

reviewed, 

Engelska 

16-09-11 

Ostomy MM) 

AND 

(Quality of 

life MM) 

44 27 2 

Summa:   73 39 11 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle svara på syftet och 

frågeställningarna. Författarna valde att endast inkludera artiklar som handlar om tarmstomier 

eftersom det var vad studien syftar till att studera. Översiktsartiklar valdes bort eftersom att 

detta är en litteraturstudie vilket är en summering av tidigare forskning och därför ska utgå 

ifrån originalartiklar (Polit & Beck, 2012). Även artiklar som innehöll andra stomityper än 

vad studien syftade till att undersöka exkluderades. Vidare exkluderades artiklar som inte var 



 

9 
 

fritt tillgängliga via högskolan i Gävle samt artiklar som inte svarade på studiens 

syfte. Litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Totalt antal träffar på sökorden var 73 stycken artiklar. För att snabbt kontrollera om 

artiklarna var väsentliga för litteraturstudiens syfte kan titel och abstract läsas vilket 

författarna till föreliggande studie gjorde (Polit & Beck, 2012). Artiklar som exkluderades var 

de som handlade om andra stomityper än tarmstomier, artiklar som avsåg att testa 

trovärdigheten på stomi-specifika frågeformulär och enkäter, artiklar där syftet var att testa 

olika omläggningsmetoder vid stomi, artiklar ur sjukvårdens perspektiv samt översiktsartiklar.  

Därefter återstod 39 möjliga artiklar för att svara på litteraturstudiens syfte. Eventuella 

dubbletter kontrollerades genom att skriva ner de 39 artiklarnas titlar i ett dokument för att få 

en överblick därefter exkluderades 3 artiklar då de visade sig vara dubbletter. Av de 36 

artiklar som återstod exkluderades 15 artiklar då de inte var fritt tillgängliga att läsa i fulltext. 

21 artiklar återstod som i sin tur granskades med fokus på metod och resultatdelen för att få en 

överblick över hur många artiklar som svarade mot syftet. 6 artiklar exkluderades då de inte 

svarade på studiens syfte. Vidare exkluderades 4 artiklar som visade sig vara översiktsartiklar. 

Kvar blev 11 artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Hur urvalsprocessen 

gått till redovisas även i figur 1. 

 

 

Figur 1- Flödesschema för urvalsprocessen 
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2.5 Dataanalys 

Det första steget i analysprocessen var att sammanställa de 11 artiklar som valts ut att svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar i en tabell för att enkelt kunna få en 

snabb överblick över innehållet i artiklarna, se (Bilaga 2). De utvalda artiklarna skrevs sedan 

ut från datorn till pappersformat för att enkelt kunna föra anteckningar och markera viktigt 

innehåll i artiklarna under granskningen av dessa. Därefter granskade författarna till 

föreliggande studie artiklarnas resultatdel enskilt, dels för att inte påverka varandra samt 

eventuellt få olika perspektiv på innehållet (Polit & Beck, 2012). Innehållet i artiklarna 

diskuterades sedan gemensamt, dels för att kontrollera eventuella feltolkningar samt för att 

diskutera och komma fram till återkommande fynd i artiklarna. För att identifiera 

återkommande fynd valde författarna att använda sig utav färgkodning, där varje fynd fick en 

färg, detta förenklade processen då det gav en överskådlig förståelse över vilka artiklar som 

hade liknande fynd vilket underlättade framställningen av resultatet (Polit & Beck, 2012). För 

att säkerhetsställa bearbetningen av materialet lästes artiklarna upprepade gånger. Fynd som 

ofta återkom i de 11 utvalda artiklarna diskuterades och bearbetades för att resultera i två 

övergripande huvudrubriker. Dessa huvudrubriker med tillhörande underrubriker är 

svårigheter att leva med tarmstomi samt betydelsen av copingstrategier, se även (Figur 2). 

Den metodologiska frågeställningen besvarades genom att författarna först enskilt granskade 

de utvalda artiklarnas metod genom att se vilken undersökningsgrupp de valda artiklarna 

använt sig av, för att sedan gemensamt diskutera fram fynden som bestod av ålder, antal 

deltagare, kön, bakgrundssjukdom och stomityp. Sammanställningen av artiklarnas metod 

sammanfattades i en tabell (Bilaga 1). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

När forskning bedrivs måste hänsyn tas till etiska överväganden, forskningen ska bygga på 

välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet och rättvisa (Polit & Beck, 2012). I sex av de elva 

artiklarna som föreliggande studie bygger på framgår det att en etisk kommitté granskat och 

godkänt forskningen som genomfördes. Författarna har redovisat alla resultat från de valda 

artiklarna som svarar på syftet och frågeställningarna. En noggrann genomgång av allt som 

ska göras inför studien har gjorts för att minimera alla risker och maximera de fördelar studien 

ger. Författare ska inte plagiera, manipulera eller hitta på egna studier vilket författarna i 

föreliggande studie inte gjort (Polit & Beck, 2012). Med detta som bakgrund har författarna 

av denna litteraturstudie granskat de valda artiklarna noggrant.  
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3. Resultat 

Patienter med stomi skattar sin livskvalitet lägre än patienter utan stomi (Cotrim & Pereirab, 

2008; Mols, Lemmens, Bosscha, Van den Broek, Thong, 2014; Kement, et al., 2014). I 

Krouse, et al., (2009) sågs det en könsskillnad i hur livskvaliteten påverkades efter en 

stomioperation, kvinnor med stomi hade lägre livskvalitet än män med stomi vilket skilde sig 

åt med en tidigare jämförelse mellan kvinnor och män utan stomi där det visade sig att 

kvinnorna då hade högre eller samma livskvalitet som männen. Pelegrini dos Santos Pereira, 

Bernardi Cesarino, Regina Ismael Martins, Helena Pinto, Gomes Netinho (2012) menar dock 

att patienter med stomi har trots allt ändå en tillfredsställande livskvalitet. Det fysiska, 

psykiska och sociala livet var det som påverkades (Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; 

Mols, et al., 2014; Cotrim & Pereirab, 2008). Resultatet kommer att presenteras i två 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker se (Figur 2). Den metodologiska aspekten 

kommer att presenteras i slutet av resultatet.  

 

Figur 2 - Resultatpresentation 
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3.1 Svårigheter att leva med tarmstomi  

3.1.1 Fysiska och psykiska svårigheter  

Smärta, förstoppning och diarré var stomirelaterade problem patienter upplevde (Cotrim & 

Pereirab, 2008; Mahjoubi, Mirzaei, Azizi, Jafarinia, Zahedi-Shoolami, 2012; Tie-Ling, Ai-

ling, Hong-lian, Mei-chun, Ming-juan, 2013). Dessa symtom tolererades bättre hos männen, 

hos kvinnorna sågs det att de yngre hade fler stomirelaterade problem, gastrointestinala 

problem samt sämre aptit än de äldre kvinnorna (Mahjoubi, et al., 2012). Dock menar Mols, et 

al., (2014) att förstoppning och diarré var ett mindre problem för de patienter utan tarmstomi. 

Vidare beskrevs att patienter hade svårigheter att sova, detta beskrevs som ett problem 

framförallt hos kvinnorna. Orsaken var läckage samt svårigheter med att hitta en bekväm sov 

position, detta medförde att djupsömnen rubbades (Grant, et al., 2011). Trötthet beskrevs som 

ett vanligt symtom hos patienterna (Cotrim & Pereirab, 2008; Mols, et al., 2014; Tie-Ling, et 

al., 2013).  

 

Depression påverkar livskvaliteten negativt enligt Cotrim & Pereirab, (2008) och vidare visar 

det sig att depression är vanligare bland patienter med stomi än dom som inte har stomi 

oavsett kön (Cotrim & Pereirab, 2008; Krouse, et al., 2009) och det visades även att tankar på 

självmord är vanligare bland patienter med stomi (Krouse, et al., 2009). Studien av Grant, et 

al., (2011) visar dock att depression är vanligare bland kvinnor än män. Och vidare menar 

Mols, et al., (2014) att depression inte är vanligare bland patienter med stomi, ingen skillnad 

sågs i depression mellan patienter som hade stomi och patienter som inte hade stomi. Patienter 

med stomi beskrev att det fanns känslor av skam och ibland även förnedring kring stomin 

vilket hörde samman med att stomin förknippades med toalettbesök. Det fanns en rädsla över 

att andra skulle märka att de hade stomi (Grant, et al., 2011; Nicholas, Swan, Gerstle, Allan, 

Griffiths, 2008). Studien som Nicholas, et al., (2008) gjort beskrev att det var som en inre 

kamp att försöka berätta för andra om stomin och de tvekade om de skulle berätta eller inte på 

grund av en rädsla över att bli behandlad annorlunda eller inte bli accepterad.  

 

Patienter med stomi beskrev att den sexuella funktionen och njutningen påverkades efter 

patienterna genomgått en tarmstomioperation (Bulkley, et al., 2013; Cotrim & Pereirab, 2008; 

Grant, et al., 2011; Mahjoubi, et al., 2012; Mols, et al., 2014; Ramirez, et al., 2009; Tie-Ling, 

et al., 2013). Oavsett kön så hade äldre patienter svårare att glädja sig åt sex (Mahjoubi, et al., 

2012; Ramirez, et al., 2009). De menade att det inte spelade någon roll, i den åldern hade 

andra saker större betydelse än sex (Ramirez, et al., 2009). Män med stomi beskrev att de 
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hade större sexuella problem än kvinnor (Cotrim & Pereirab, 2008; Mols, et al., 2014). Dock 

menar Mahjoubi, et al., (2012) att männen hade bättre sexuell funktion än kvinnor. Smärta, 

eller förändringar i underlivet gjorde att sex var svårt för många patienter med stomi. Andra 

sexuella problem som fanns var rädslan över att tarmstomipåsen skulle läcka eller lukta 

(Ramirez, et al., 2009). 

 

Att det skulle vara försämring i sexuallivet efter en tarmstomioperation kan inte Grant, et al., 

(2011) bekräfta, då dem menar att en del patienter inte hade några sexuella och intima 

problem relaterat till stomin utan det var på grund av behandlings komplikationer patienterna 

fått under sin cancerbehandling som problemen uppstod. Det fanns också ett fåtal patienter 

som beskrev att de inte hade några sexuella problem alls efter stomioperationen. 

 

3.1.2 Sociala svårigheter 

Patienter med stomi beskrev att det sociala livet försämrades efter en stomioperation (Cotrim 

& Pereirab, 2008; Mols, et al., 2014; Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012). Vilket är en 

mycket viktig del hos patienter med stomi (Grant, et al., 2011). Patienterna beskrev en förlust 

över aktiviteter de inte längre kunde göra (Bulkley, et al., 2013). Vandring, bowling eller att 

vara ute i trädgården och plantera växter var aktiviteter som försvann för patienterna då de 

fick sin stomi. Att gå och simma var även en aktivitet som undveks (Grant, et al., 2011). 

Svårigheter med att resa och fortsätta delta i andra sociala aktiviteter rapporterades (Bulkley, 

et al., 2013; Grant, et al., 2011; Krouse, et al., 2009). Svårigheter vid resor var bland annat att 

det krävdes mycket förberedelser och det fanns svårigheter med att äta annan mat än vad 

patienten var van vid (Grant, et al., 2011). Det visade sig också att patienter som bodde 

ensamma hade lägre livskvalitet än patienter som levde tillsammans med en partner eller 

familj (Kement, et al., 2014). Yrkesfunktionen var även det något som försämrades efter 

operationen. Endast ett fåtal patienter kunde fortsätta arbeta som vanligt efteråt medan en del 

gick i pension, gick ner på deltid eller till och med förlorade sina jobb (Mahjoubi, et al., 

2012). Pelegrini dos Santos Pereira, et al., (2012) menar att arbetet är viktigt för 

livskvaliteten, yrkesaktiva patienter med stomi skattar sin livskvalitet högre än patienter med 

stomi som inte arbetar och patienter som har en låg inkomst påverkas mer psykiskt.  
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3.1.3 Svårigheter med kroppsuppfattningen 

Försämrad kroppsuppfattning visade sig vara ett vanligt problem hos patienter efter en 

stomioperation (Cotrim & Pereirab, 2008; Mols, et al., 2014; Nicholas, et al., 2008), det fanns 

svårigheter att vänja sig med den nya kroppen (Nicholas, et al., 2008). Vid en jämförelse 

mellan patienter med stomi och patienter utan stomi sågs en skillnad i patienternas 

kroppsuppfattning, de patienter med stomi hade en sämre kroppsuppfattning än de patienter 

utan stomi (Cotrim & Pereirab, 2008). Detta togs dock bara upp som ett problem hos kvinnor 

av (Grant, et al., 2011). Och vidare visar Mahjoubi, et al., (2012) att männen har bättre 

kroppsuppfattning än kvinnorna. Det skilde sig också i ålder, de yngre kvinnorna hade sämre 

kroppsuppfattning än de äldre och också sämre framtidsperspektiv och emotionell funktion 

(Mahjoubi, et al., 2012). Vidare visar det sig att det finns en stark koppling mellan förändrad 

kroppsuppfattning och livskvalitet, missnöje över den nya kroppsuppfattningen gav en lägre 

livskvalitet (Cotrim & Pereirab, 2008). Patienterna beskrev en förlust över den drastiskt 

förändrade kroppen. En del patienter beskrev att dom inte längre kände sig normala, vilket 

resulterade i att patienterna ansträngde sig för att känna sig normal (Bulkley, et al., 

2013). Patienterna beskrev att dem kände sig obekväm med stomin vilket påverkade 

kroppsuppfattningen och på grund av den förändrade kroppen undveks intima relationer för 

att slippa oroa sig över vad andra skulle tänka om deras kropp (Ramirez, et al., 2009). Trots 

svårigheter med den förändrade kroppsuppfattningen vande patienterna sig med tiden och 

kände sig mindre hotad av stomin (Nicholas, et al., 2008).  

 

3.2 Betydelsen av copingstrategier 

3.2.1 Inre strategier 

Patienter utvecklade självförtroende och självständighet när de gradvis lärde sig och kunde 

hantera skötsel av stomin och de kom med tiden på egna metoder som underlättade 

hanteringen av stomin (Grant, et al., 2011; Nicholas, et al., 2008). Om patienterna skulle ut 

och resa förberedde dem sig noga med extra förnödenheter. Att förändra sina kostvanor är 

något patienter med stomi måste genomgå för att kunna hantera stomin på ett bra sätt, att 

undvika vissa maträtter pga. att det ger gaser t.ex. fet och stark mat. Kontroll på maten gjorde 

att patienterna även hade kontroll på vad och hur mycket som kom ut i stomipåsen (Grant, et 

al., 2011). Patienterna beskrev att de efter stomioperationen fått ändra sin klädstil, till slappare 

kläder dels för att dölja stomipåsen för omgivningen (Grant, et al., 2011; Ramirez, et al., 

2009), men också för att undvika att stomipåsen trycker på huden och irriterar (Grant, et al., 

2011).  
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Under sexakten testade patienterna flera olika positioner för att hitta någon som inte gjorde 

ont, men detta ledde till ökad stress vilket påverkade båda parter. De patienter som inte kunde 

ha sex provade på oralt sex istället, en del nöjde sig med detta medan en del tänkte på den 

andra partnern som ville ha sex och valde att ha ont under sexakten. Lukt eller läckage under 

sexakten undvek patienterna genom att alltid tömma påsen innan sex alternativt byta påsen till 

en ny. Att täcka över stomipåsen under sexakten var också viktigt så att patienten kunde 

känna sig säker och bekväm, det som användes för att dölja stomin var en handduk eller en 

tröja (Ramirez, et al., 2009).  

 

Stomin är inte bara en negativ upplevelse, det finns patienter som menar att sjukdomen och 

stomin gett en annan syn på livet och att livet ses ur ett annat perspektiv (Nicholas, et al., 

2008). Patienterna beskrev en tacksamhet över att stomin gett dem en chans att fortsätta leva 

(Bulkley, et al., 2013; Grant, et al., 2011; Ramirez, et al., 2009). En patient beskrev att stomin 

förändrat livet till det positiva och vidare fanns det patienter som uppskattade livet mer efter 

stomioperationen (Bulkley, et al., 2013). Att anpassa sig till stomin och lära sig acceptera den 

tar för de flesta ofta lång tid och sker gradvis och är svårare för vissa än för andra, 

patienterna identifierade olika copingstrategier för att gå vidare trots omständigheterna 

(Bulkley, et al., 2013; Grant, et al., 2011; Nicholas, et al., 2008). Dock hade vissa patienter 

svårigheter med att finna strategier då de blev överväldigad av motgångar (Bulkley, et al., 

2013). Humor beskrivs som en användbar copingstrategi och vidare beskrivs också den inre 

styrkan vara ett viktigt verktyg efter en stomioperation (Grant, et al., 2011). Vissa såg också 

det viktiga i över att vara ärlig över sina egna känslor (Nicholas, et al., 2008). Patienterna 

ansåg att en positiv attityd underlättade accepterandet av stomin (Bulkley, et al., 2013; 

Nicholas, et al., 2008).  

 

3.2.2 Yttre strategier 

Patienter ökade sin kunskap kring stomin genom böcker, internet samt samtal med 

vårdpersonal (Nicholas, et al., 2008). Flera patienter beskriver att relationen med sjukvården 

är viktig och påverkar hur patienterna handskas med sin sjukdom och stomioperation 

(Bulkley, et al., 2013). Något som patienterna även beskriver är att socialt stöd är en viktig del 

för att kunna gå vidare efter en stomioperation (Grant, et al., 2011; Nicholas, et al., 2008). Det 

finns ett samband mellan hur patienter med stomi skattar sin livskvalitet och graden av socialt 

stöd de får (Tie-Ling, et al., 2013). Vetskapen att vänner och familj finns där och stöttar ger 
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styrka och uppmuntran till patienter med stomi och att kunna prata med någon som lyssnar 

och som verkligen känner dem är viktigt och hjälper (Ramirez, et al., 2009; Nicholas, et al., 

2008). Sjukdomen och stomin påverkar inte bara patienten utan även hela familjen vilket 

skapar oro och skuldkänslor hos patienten, men trots oron är dem medvetna om hur viktigt 

stödet från familj och vänner är. Stödet från familj var inte alltid bara positivt utan kunde 

också minska deras självständighet, föräldrar till ett barn med stomi hade svårigheter att 

lämna över vårdandet och engagerade och oroade sig ibland för mycket vilket inverkade på 

det dagliga livet (Nicholas, et al., 2008). 

 

Patienterna beskrev att det var nödvändigt att först acceptera stomin själv innan det kändes 

bekvämt att berätta för andra, det beskrevs som en lättnad när andra fått reda på det. Då andra 

fått reda på patientens situation blev det lättare för patienten att acceptera sin stomi (Nicholas, 

et al., 2008). Majoriteten i studien Tie-Ling, et al., (2013) kände att deras familjer accepterade 

stomin, men det fanns också några som kände att familjen inte accepterade den. 

 

3.3 Metodologiska aspekter  

3.3.1 Ålder 

I samtliga artiklar som inkluderas i föreliggande studie framgår ålder som ett 

inklusionskriterie. Studierna av (Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Mahjoubi, et 

al., 2012; Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; Tie-Ling, et al., 2013) anger att åldern på 

undersökningsgruppen var 18 år och äldre. (Bulkley, et al., 2013; Krouse, et al., 2009; 

Ramirez, et al., 2009) anger att medelåldern på undersökningsgruppen var runt 70 år. 

Undersökningsgruppen i Kement, et al., (2014) hade en ålder från 28 år upp till 76 år. 

Artikeln som Mols, et al., (2014) har gjort var åldern på undersökningsgruppen från 60 år och 

äldre. Artikeln av Nicholas, et al., (2008) inkluderade endast ungdomar i sin studie med en 

ålder mellan 13 år till 19 år. 

 

3.3.2 Antal deltagare 

Totala antal patienter på de 11 valda artiklarna var 2267 stycken. Det skilde sig från antal 

patienter från 20 stycken till 946 stycken. Författarna till föreliggande studie har sammanställt 

medelvärde för antal patienter vilket var 206 patienter (Bulkley, et al., 2013; Cotrim & 

Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 2009; Mols, et al., 

2014; Mahjoubi, et al., 2012; Nicholas, et al., 2008; Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; 

Ramirez, et al., 2009; Tie-Ling, et al., 2013).  
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3.3.3 Kön 

Majoriteten av artiklarna inkluderade både män och kvinnor i sin studie (Bulkley, et al., 2013; 

Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 2009; 

Mahjoubi, et al., 2012; Mols, et al., 2014; Nicholas, et al., 2008; Pelegrini dos Santos Pereira, 

et al., 2012; Tie-Ling, et al., 2013). Det var endast en artikel som endast inkluderade kvinnor i 

sin studie (Ramirez, et al., 2009). Författarna till föreliggande studie gjorde en 

sammanställning av deltagarna i de inkluderade artiklarna och kom fram till att det var 59% 

män och 41% kvinnor av det totala antalet deltagare.   

 

3.3.4 Bakgrundssjukdom 

Sju av de granskade studierna hade endast med deltagare som fått sin stomi på grund av 

kolorektalcancer (Bulkley, et al., 2013; Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Krouse, 

et al., 2009; Mols, et al., 2014; Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; Ramirez, et al., 

2009). Därefter hade (Kement, et al., 2014; Mahjoubi, et al., 2012) inkluderat deltagare där 

den bakomliggande orsaken till stomin var rectalcancer. Studien Nicholas, et al., (2008) 

inkluderade endast deltagare som hade fått stomin till följd av IBD. I studien av Tie-Ling, et 

al., (2013) framgår det inte vilken bakomliggande sjukdom till stomin var.  

 

3.3.5 Stomityp 

(Bulkley, et al., 2013; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 2009; Mahjoubi, et al., 2012; 

Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; Ramirez, et al., 2009) inkluderade deltagare som 

hade permanent tarmstomi. I resterande studier framgår det ej om tarmstomin är permanent 

eller tillfällig utan endast hur länge patienterna haft stomin (Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, 

et al., 2011; Mols, et al., 2014; Nicholas, et al., 2008; Tie-Ling, et al., 2013). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Patienter upplevde svårigheter med att leva med en tarmstomi, dessa innefattar det fysiska-, 

psykiska- och sociala livet samt svårigheter med kroppsuppfattningen. Dessa svårigheter 

påverkade livskvaliteten negativt. För att förbättra livskvaliteten utvecklade patienterna yttre- 

och inre coping strategier. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Patienter upplevde att deras livskvalitet påverkades negativt efter en tarmstomioperation 

(Cotrim & Pereirab, 2008; Kement, et al., 2014; Mols, et al., 2014). Detta bekräftas av 

tidigare studie (Burch, 2015). Men trots att livskvaliteten blir sämre menar Pelegrini dos 

Santos Pereira, et al., (2012) att stomipatienter ändå har en tillfredsställande livskvalitet. 

Patienterna försöker anpassa sig till den nya livssituationen och för att underlätta detta 

använder dem sig av olika copingstrategier (Bulkley, et al., 2013; Grant, et al., 2011; 

Nicholas, et al., 2008). Copingstrategier syftar till att hjälpa patienten finna mening och få 

kontroll i stressfyllda och påfrestande situationer i livet (Harris Kalfoss, 2012). En tidigare 

Studie av Araujo Torquato Lopes & das Neves Decesaro, (2014) beskriver att genom att 

identifiera copingstrategier för att lösa stomirelaterade problem får det patienten att bli mer 

trygg med livssituationen och sjuksköterskan bör hjälpa patienten finna dessa strategier 

genom att uppmuntra patienten till egenvård och inkludera familjen. 

 

Vidare visade det sig att depression var vanligare bland patienter med stomi (Cotrim & 

Pereirab, 2008; Krouse, et al., 2009). Dock menar Mols, et al., (2014) att depression inte är 

vanligare hos patienter med stomi. Författarna till föreliggande studie anser att graden av 

depression påverkas av andra faktorer som exempelvis vilket stöd patienten får, hur patienten 

anpassat sig till stomin, eventuella svårigheter och komplikationer patienten utsätts för samt 

hur patienten mådde innan stomioperationen. Meningsskapande copingstrategier används för 

att försöka hantera stomin genom att finna mening med situationen (Harris Kalfoss, 2012). 

Bland annat beskrev en del patienter en tacksamhet över att stomin gett dem en chans att 

fortsätta leva (Bulkley, et al., 2013; Grant, et al., 2011; Ramirez, et al., 2009). Patienterna 

ansåg också att en positiv attityd underlättade accepterandet av stomin (Bulkley, et al., 2013; 

Nicholas, et al., 2008).  

 

Stödet från närstående är en viktig del för att kunna gå vidare efter en stomioperation (Grant, 

et al., 2011; Nicholas, et al., 2008). Stomin påverkar inte bara patienten utan även hela 

familjen (Nicholas, et al., 2008). Därför är det viktigt att sjuksköterskan inte enbart ger stöd åt 

patienten utan även åt närstående (Karlsson Gadea, 2016). Vidare säger patientlagen (SFS 

2014:821) att den sjuksköterska som ansvarar för patienten ska se till att patienten och dess 

närstående ska få information (Socialdepartementet, 2014). Sjuksköterskans stöd i form av 

information visade sig vara viktigt för att undvika problem till följd av stomin (Mahjoubi et al 
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2012; Ramirez, et al., 2009). Detta bekräftas av en tidigare studie av Burch, (2015) som 

beskriver att sjuksköterskan spelade en viktig roll i patientens tillfrisknande.  

 

Något som också påverkade livskvaliteten negativt var att sexuallivet försämrades efter stomi 

operationen (Bulkley, et al., 2013; Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Mahjoubi, et 

al., 2012; Mols, et al., 2014; Ramirez, et al., 2009; Tie-Ling, et al., 2013). Vilket bekräftas av 

(Burch, 2015; McMullen, et al., 2008). Detta berodde bland annat på smärta och förändringar 

i underlivet, rädsla över läckage och att stomipåsen skulle synas vilket försvårade sexlivet. 

Dock testade och fann patienterna olika strategier som underlättade sexlivet tillexempel olika 

sexpositioner, tömma eller byta stomipåsen innan samt dölja stomipåsen för att känna sig 

bekväm under sexakten (Ramirez, et al., 2009). Dock menar Grant, et al., (2011) att sexlivet 

inte påverkas negativt för alla patienter efter en stomioperation. Detta anser författarna till 

föreliggande studie beror på behandlingskomplikationer av cancerbehandling eller 

bakgrundssjukdomen, då dessa spelar in på hur mycket patienterna påverkats av detta samt 

vilka förutsättningar det ger för att kunna ha ett bra sexliv. Vidare menar Ramirez, et al., 

(2009) att även ålder har betydelse för om sexuallivet påverkas negativt efter 

stomioperationen. Hade patienterna fått adekvat information om vad som skulle kunna 

komma att hända med den sexuella delen så hade det underlättat för patienterna (Ramirez, et 

al., 2009). Tidigare studier menar att problemet kan vara att många patienter tycker det är 

pinsamt att ta upp frågor som rör sexuallivet med sjuksköterskan men även många 

sjuksköterskor kan tycka det känns obekvämt att prata om sexuallivet med patienten vilket gör 

att detta samtalsämne undviks (Burch, 2015; Tao, et al., 2014).  

 

Patienter som genomgått en tarmstomioperation får en förändrad kroppsuppfattning (Bulkley, 

et al., 2013; Cotrim & Pereirab, 2008; Mols, et al., 2014; Nicholas, et al., 2008) detta 

bekräftas också i studien av McMullen, et al., (2008) där deltagare bland annat beskrev att 

dem kände sig onormala, en känsla som också finns beskrivet i studien av (Bulkley, et al., 

2013). Sjuksköterskan bör vara medveten om känslor och reaktioner som förändrad 

kroppsuppfattning kan ge och att de kan leda till nedstämdhet och depression. Avföring 

uppfattas som orent i vårat samhälle vilket påverkar patients föreställning om stomin och den 

nya kroppen som något tabu. Sjuksköterskans bemötande är mycket viktigt då det kan 

förstärka eller förminska patientens negativa föreställningar, därför måste sjuksköterskan vara 

medveten om hur hon kommunicerar med patienten. Patientens tidigare erfarenheter och 

kroppsuppfattning är avgörande för hur situationen kommer hanteras (Nilsen, 2012). För att 
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bevara vår kroppsliga integritet används copingstrategier och det är vanligt att patienten 

använder alla tre copingstrategier i en och samma situation (Harris Kalfoss, 2012). Nicholas, 

et al., (2008) beskriver att patienterna med tarmstomi använde olika strategier för att kunna 

hantera livet med stomi och att dem med tiden kände sig mindre hotad av stomin. Även 

Araujo Torquato Lopes & das Neves Decesaro, (2014) påpekar i sin studie att patienterna med 

tiden lär sig acceptera stomin genom att använda sig utav copingstrategier.  

 

Resultatet visar att patienter utvecklade självförtroende och självständighet när de gradvis 

lärde sig och kunde hantera skötsel av stomin och de kom med tiden på egna metoder som 

underlättade hanteringen av stomin (Grant, et al., 2011; Nicholas, et al., 2008). Att ändra sin 

klädstil (Grant et al,. 2011; Ramirez, et al., 2009) och sina kostvanor Grant et al,. (2011) var 

strategier patienterna använde sig utav för att underlätta livet med stomi. Detta kan även ses i 

studierna av (Araujo Torquato Lopes & das Neves Decesaro, 2014; Bonill-de-las-Nieves, et 

al., 2014; H. Tao et al., 2014) där de beskriver att patienterna valde att ändra klädstil och 

kostvanor efter stomioperationen. McMullen, et al., (2008) menar dock att detta inte sker utan 

svårigheter, en del patienter hade stora besvär med att hitta en kost som fungerade för dem. 

Genom att patienterna identifierar och använder olika strategier för att handskas med 

stomirelaterade problem kan livskvaliteten förbättras (Burch, 2015). Problemfokuserad 

coping använder patienten när han eller hon anser att det är möjligt att förändra något i 

situationen eller hos sig själv (Harris Kalfoss, 2012). 

 

4.2.1Metodologisk aspekt diskussion 

Samtliga artiklar hade ålder som ett inklusionskriterie och de flesta studier valde att ha en 

undersökningsgrupp som bestod av vuxna patienter över 18år (Bulkley, et al., 2013; Cotrim & 

Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 2009; Mahjoubi, et al., 

2012;  Mols, et al., 2014; Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; Ramirez, et al., 2009; Tie-

Ling, et al., 2013). Det var endast 1 artikel som studerade en undersökningsgrupp som bestod 

av unga vuxna/barn (Nicholas, et al., 2008). Ålder anser författarna till föreliggande studie är 

ett viktigt kriterie när livskvalitet ska studeras hos patienter med stomi då författarna tror att 

det kan finnas skillnader i hur patienterna hanterar den nya situationen beroende på ålder. Att 

denna studies resultat bygger på artiklar som har haft varierande åldrar i respektive 

undersökningsgrupp ger föreliggande studie ett bredare och rättvist resultat eftersom studien 

inte avsett att studera en speciell åldergrupp. Dock kan detta också vara en nackdel med att ha 
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sådan varierande ålder på undersökningsgruppen genom att resultatet kan bli missvisande för 

en specifik åldersgrupp.  

 

Vidare hade flertalet av artiklarna inkluderat både kvinnor och män i sina studier (Bulkley, et 

al., 2013; Cotrim & Pereirab, 2008; Grant, et al., 2011; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 

2009; Mahjoubi, et al., 2012; Mols, et al., 2014; Nicholas, et al., 2008; Pelegrini dos Santos 

Pereira, et al., 2012; Tie-Ling, et al., 2013). Detta anser författarna till föreliggande studie är 

en styrka då det ger ett könsneutralt resultat och ger möjligheten att bli medveten om 

eventuella könsskillnader.  

 

Flertalet av artiklarna inkluderade deltagare som fått sin stomi till följd av kolorektalcancer 

(Bulkley, et al., 2013; Grant, et al., 2011; Krouse, et al., 2009; Mols, et al., 2014; Pelegrini 

dos Santos Pereira, et al., 2012; Ramirez, et al., 2009). En artikel inkluderade deltagare som 

fått sin stomi till följd av IBD (Nicholas, et al., 2008). Detta anser författarna i föreliggande 

studie är en avsevärd skillnad mot tarmcancer då detta inte direkt är en dödlig sjukdom vilket 

kan påverka föreliggande studies resultat då denna studies undersökningsgrupp kan ha en 

annan inställning till tarmstomin. Dock i övrigt så fanns det inga märkbara skillnader i 

studiens resultat jämfört med de övriga. 

 

 De sex studier som angav att de hade permanent tarmstomi som ett inklusionskriterie var 

(Bulkley, et al., 2013; Kement, et al., 2014; Krouse, et al., 2009; Mahjoubi, et al., 2012; 

Pelegrini dos Santos Pereira, et al., 2012; Ramirez, et al., 2009). De resterande artiklarna 

angav inte om deltagarna hade permanent stomi eller inte men flertalet av dessa artiklars 

undersökningsgrupp hade haft sin stomi i flera år. Det fanns också deltagare som nyligen fått 

sin stomi. Författarna till föreliggande studie anser att beroende på om stomin är permanent 

eller temporär skattar patienterna sin livskvalitet olika, då patienter med temporär stomi vet 

att situationen är tillfällig. Denna hypotes stämmer dock inte enligt Smith, et al., (2009) då de 

menar att dem med temporär stomi har med tiden svårare att anpassa sig och upplever en 

lägre livstillfredsställelse och livskvalitet än dem med permanent stomi. Vidare anser 

författarna att även tiden sen stomioperationen är en viktig komponent, beroende på hur länge 

patienten haft sin stomi kan dem komma att skatta sin livskvalitet olika vilket Smith, et al., 

(2009) styrker i sin studie. 
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4.3 Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att använde Lazarus kognitiva-

motivationella-relationella teori om coping som teoretisk referensram till studien. Då 

ursprungskällan inte hittades valde författarna till föreliggande studie att använda sig utav 

Harris Kalfoss, (2012) tolkning av teorin. Detta kan ses som en svaghet då innebörden av 

teorin från ursprungskällan kan bli feltolkad då den tolkats av flera författare. Författarna till 

föreliggande studie har dock granskat flera källors tolkningar av teorin vilka överensstämmer 

med varandra vilket styrker föreliggande studies valda tolkning av teorin.  

 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienters livskvalitet påverkas efter 

en tarmstomioperation, samt beskriva hur undersökningsgruppen ser ut i de inkluderade 

artiklarna, valde författarna att använda en beskrivande design på studien (Polit & Beck, 

2012). Litteraturstudien har baserats på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta ser 

författarna som en styrka då dessa kompletterar varandra. Kvantitativa har en större 

undersökningsgrupp och mer generaliserade resultat och kan därmed lättare överföras på en 

liknande grupp som den som undersökts, medan kvalitativa ger ett mer beskrivande resultat 

utifrån de medverkandes erfarenheter. Att ha med både kvalitativ och kvantitativ forskning 

ger föreliggande litteraturstudie ett bredare och nyanserat resultat (Polit & Beck, 2012).  

 

Till litteraturstudien har sökning av vetenskapliga artiklar gjorts via databaserna Pubmed och 

Cinahl eftersom dessa berör området omvårdnad. Peer-reviewed är när studien har granskats 

och kritiserats av andra forskare (Polit & Beck, 2012). Därför användes peer-reviewed som en 

begränsning för att försäkra författarna om att artiklarna var vetenskapligt granskade och 

därmed trovärdiga och styrker då litteraturstudiens resultat och gör den mer tillförlitlig, 

däremot finns inte denna begränsning i Pubmed vilket gör att det finns risk att artiklarna är 

mindre trovärdiga. Dock granskar författarna till föreliggande litteraturstudie varje artikel 

noggrant vilket minskar risken att få med mindre trovärdiga artiklar från Pubmed. I Pubmed 

användes Högskolan i Gävle och Free-full-text som begränsningar vilket författarna valde att 

använda sig av för att underlätta sökningen då endast artiklar som är direkt tillgängliga visas. I 

databasen Cinahl användes begränsningen linked full text. Dessa begränsningar ses som en 

svaghet då flera studier inte kunde granskas som kunde varit relevant för studien, då 

litteraturstudien är ett examensarbete som har en begränsad tidsram till framtagandet av 

material så valde författarna att använda denna begränsning för att underlätta processen samt 

spara tid vilket författarna ser som en styrka. För att resultatet till föreliggande studie ska 
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baseras på den mest aktuella forskningen valde författarna att begränsa artiklarnas 

publicerings år till högst 10 år vilket stärker resultatets trovärdighet och tillförlitlighet. En 

nackdel är att med begränsningarna som författarna till föreliggande studie valt fanns det inga 

studier publicerade från 2016 när sökningen gjordes. 

 

Författarna använde endast två sökord ostomy och quality of life, dessa var väsentliga för 

syftet samt gav tillräckligt material till resultatet. Flera sökord användes i PubMed under 

sökprocessen tillexempel, experince för att få fram upplevelserna hos patienterna, detta 

kombinerades med ostomy samt quality of life, dock visade detta sig att tillsammans med de 

begränsningar författarna använde så resulterade detta i endast 1 artikel vilket var en dubblett 

till en redan aktuell artikel. Vidare användes sökordet coping, då detta är litteraturstudiens 

teoretiska ram, tillsammans med ostomy samt quality of life vilket resulterade i tre artiklar 

som exkluderades då de inte svarade på syftet, var översiktsartiklar eller dubbletter på redan 

aktuella artiklar. 

 

En svaghet i metoden till denna litteraturstudie är att författarna använde bredare sökord än 

vad som behövdes, ostomy kunde ha bytts ut till enterostomy då författarna ändå valde bort 

studier som inte handlade om tarmstomier. Dock anser författarna att detta är en styrka i 

studien då författarna gjort det arbetet själva och noggrant valt ut och granskat de artiklar som 

verkligen är relevant för syftet, vilket är tarmstomier. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att granska de utvalda artiklarna enskilt detta 

för att inte påverka varandra samt eventuellt få olika perspektiv på fynden, vilket ses som en 

styrka. Fynden diskuterades gemensamt dels för att kontrollera eventuella feltolkningar samt 

för att undvika att viktiga fynd glömdes bort. För att identifiera återkommande fynd valde 

författarna att använda sig utav färgkodning, där varje fynd fick en färg vilket förenklade 

processen (Polit & Beck, 2012). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Genom denna litteraturstudie önskar författarna att öka förståelsen hos vårdpersonal kring de 

faktorer som bidrar till försämrad samt förbättrad livskvalitet hos patienter med tarmstomi för 

att förbättra omvårdnaden av dessa patienter. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter beskriver sin livskvalitet efter en 

tarmstomioperation. Flera bidragande faktorer till försämrad livskvalitet lyfts fram i 

litteraturstudien men även faktorer som förbättrar livskvaliteten för dessa patienter lyfts fram. 

För att utveckla omhändertagandet och omvårdnaden för denna patientgrupp behövs det mer 

kvalitativ forskning för att studera patienters livskvalitet på ett mer beskrivande sätt då detta 

kan ge sjuksköterskan en bredare bild på vad patienter upplever har positiv samt negativ 

påverkan på livskvaliteten. Författarna fann inga svenska studier kring hur patienter beskriver 

sin livskvalitet efter en tarmstomioperation och anser därför att detta behövs. 

 

4.6 Slutsats 

Livskvaliteten hos patienter med tarmstomi påverkas negativt pga. fysiska, psykiska och 

sociala begränsningar. Patienterna använder inre och yttre strategier för att förbättra sin 

livskvalitet. Stöd från omgivningen är den viktigaste bidragande faktorn till förbättrad 

livskvalitet.  
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Bulkley, et al., 

2013 

Att analysera det själsliga välmåendet hos 

överlevare av kolorektalcancer med stomi 
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Cotrim & 

Pereirab, 2008 

Att identifiera och bedöma hur kolorektal cancer 

påverkar patienterna och deras familj. 

Patienter med stomi rapporterade lägre livskvalitet sämre kroppsbild och 

mindre social aktivitet jämför med personer som inte hade stomi. 

Stomipatienter hade även mer depression och ångest än dom som inte 
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Grant, et al., 

2011 

Att beskriva hur genus formar bekymmer och 
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Både män och kvinnor diskuterade ändrad diet, fysisk aktivitet, stöd från 
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Kement, et al., 

2014 

Att undersöka socio-demografiska faktorer som 

kan påverka livskvalitén hos Turkiska muslimska 

patienter med tarmstomi.  

Kön, geografisk region och boendestatus sågs spela in på livskvaliteten. 

Kvinnor skattade lägre poäng än männen.  

Krouse, et al., 

2009 

Att specificera vanliga utmaningar och 

sociodemografiska eller kliniska skillnader för att 

främja utvecklingen av skräddarsydda insatser 

för att förbättra HRQOL.  

Både män och kvinnor hade sämre socialt välbefinnande än 

kontrollgruppen. Det fysiska välmåendet var sämre hos yngre kvinnor än 
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Mahjoubi, et al., 

2012 

Att undersöka livskvaliteten hos patienter i Iran 

med kolostomier och att jämföra åldern och 

könsskillnaderna bland dem  

Enkäterna visade en stor skillnad mellan män och kvinnor. Män hade 

bättre kroppsbild. Sexuella aktiviteten var försämrad hos båda könen 

framförallt hos de äldre.  

Mols, et al., 

2014 

Att jämföra QOL, ångest, depression, 

sjukdomsuppfattning och nyttjande av vård av 

patienter som överlevt rektalcancer under 1-10 år 

med eller utan en stomi. 

Dem med stomi hade sämre fysisk funktion, social funktion och QOL men 

mindre problem när det gäller diarré och förstoppning än dem utan stomi. 

Stomipatienter hade en sämre kroppsuppfattning, männen fick fler 

sexuella problem. Stomipatienter ansåg sig vara mer sjuka än dem utan 

stomi. 

Nicholas, et al., 

2008 

Att undersöka ungdomars upplevelser och 

livskvalitet efter en stomi operation 

Ungdomar påverkas kraftigt av sin stomi. De har svårigheter att anpassa 

sig. Det som påverkade var ändrad kroppsbild, minskad självständighet, 

hemlighålla stomin, svårigheter för familjen och strategier för att gå 

vidare. 

Pelegrini dos 

Santos Pereira, 

et al., 2012 

Att identifiera socio-demografiska & kliniska 

faktorer hos patienter med permanent kolostomi 

till följd av kolorektal cancer och korrelera dem 

med livskvalitet 

De psykiska, sociala och fysiska områdena var de som påverkats mest. 

Patienter med permanent stomi presenterade en tillfredställande 

livskvalitet 

Ramirez, et al., 

2009 

Att belysa de sexuella svårigheterna och 

anpassningarna som görs i samband med en 

canceroperation och behandling. 

Patienterna hade olika svårigheter med sexlivet. Fyra kategorier 

identifierades om sexuella svårigheter, kortvariga, långvariga, 

åldersrelaterade eller inga sexuella svårigheter efter operationen.  
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Tie-Ling, et al., 

2013 

Att undersöka livskvalitet och accepterandet av 

svårigheter och socialt stöd hos patienter med 

kolostomi och undersöka relationen mellan dessa 

faktorer.  

Det fanns samband mellan livskvalitet och hur patienterna accepterade 

svårigheter samt socialt stöd.  

 


