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Sammanfattning 
Bakgrund: Det finns ungefär 25000 stomiopererade personer i Sverige. Stomi innebär 

att tarmens naturliga tömningsväg ändras genom en kirurgisk anläggning av öppning på 

buken. Det finns olika typer av stomi och orsaken till stomibildning är oftast 

inflammatoriska tarmsjukdomar eller cancer. 

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med stomi samt att beskriva 

vilka datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda artiklarna. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som byggt på 14 vetenskapliga artiklar, varav 

tretton med kvalitativ ansats och en med kvantitativ ansats. 

Huvudresultat: Resultatet av föreliggande studie visar att personers liv förändrades 

genomgripande på grund av stomi. Patientutbildning och information samt 

sjuksköterskans bemötande och kompetens kring området behöver förbättras. Många 

kämpade för att återställa ett normalt liv trots stomi. Utifrån den metodologiska 

frågeställningen framkom att de studierna med kvalitativ ansasts hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod och den kvantitativa studien samlade in data via enkät.  

Slutsats: Stomibildning innebär en genomgripande livsförändring för personer då alla 

aspekter av livet påverkas. Trots stomi kämpade många för att återställa ett normalt liv. 

Patientutbildning och information samt sjuksköterskansarbete behöver förbättras. 

Föreliggande studie ger en djupare förståelse för personer som har stomi och kunskapen 

kan gynna sjuksköterskans arbete och därmed höja vårdkvaliteten.  
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Abstract 
Background: There are about 25,000 ostomy-operated people in Sweden. An ostomy is 

a surgically created opening on the abdomen for the discharge of body wastes. 

There are different types of ostomies and the cause of ostomy formation is usually 

inflammatory bowel disease or cancer.  

Purpose: To describe adults’ experiences of living with an ostomy and to describe 

which data collection methods have been used in the selected articles. 

Method: A descriptive literature study based on 14 scientific articles, of which thirteen 

articles have qualitative approach and one article has quantitative approach.  

Main result: The result of the present study shows that the people’s lives have changed 

profoundly due to ostomy. Many struggled to restore a normal life despite ostomy. 

Patient education and information as well as nurses’ attitude and knowledge need to be 

improved. Based on the methodological question, it was found that the studies with 

qualitative approach had interviews as data collection methods and the quantitative 

study collected data by using questionnaire. 

Conclusion: Ostomy formation means a profound change of life for people when all 

aspects of life are affected. Many struggled to restore a normal life. Patient education 

and information and nurses work need to be improved. The present study provides a 

deeper understanding of people who have ostomy and the knowledge can benefit nurses’ 

work and thus raise the quality of care. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Det finns ungefär 25000 stomiopererade personer i Sverige (Madum & Mortensen 

2008, s. 260). Ordet stomi kommer från grekiska som betyder mun eller öppning 

(Persson 2008b, s. 59). Stomi innebär att tarmens naturliga tömningsväg ändras 

genom en kirurgisk anläggning av öppning på buken (Vårdhandboken 2017). På ett 

enklare uttryckssätt är stomi en förbindelse mellan tarmen och hudytan, anlagd i syftet 

att denna väg tömmer tarminnehållet. Det finns även s.k. urostomi, en förbindelse 

som anläggs till hudytan med avsikten att avleda urin (Järhult & Offenbartl 2013, s. 

317).  

Tillfälliga stomier är oftast lösningar i väntan på att skada eller sjukdom ska 

läka. Vid tillfälliga stomier kan tarmen kopplas ihop genom en ny operation. En 

permanent stomi innebär för den stomiopererade att denne kommer att få tömma 

tarminnehållet genom stomin i hela sitt liv (Järhult & Offenbartl 2013, s. 317). 

Bakomliggande orsak till stomi är oftast inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös 

kolit, Crohns sjukdom, kolorektal cancer eller cancer i urinblåsan (Nilsen 2011, s.104-

106).                    

En stomi saknar nerver, vilket gör att den är okänslig för smärta, beröring eller 

andra förnimmelser. En stomi är inkontinent för både gaser och avföring eftersom den 

inte har någon slutmuskel och inte kan skicka signaler som möjliggör en kontrollerad 

tarmtömning och därför behövs ett stomibandage för att samla upp avföringen. Den 

stomiopererade personen behöver lära sina nya tarmvanor gällande konsistens och 

tömningsfrekvens av avföringen. (Carlsson & Persson 2012, s. 78).  

Omvårdnaden av stomiopererade patienter är komplex därför finns det 

stomiterapeuter som är specialist på klinisk omvårdnad samt på att förmedla, utöva 

och erbjuda omvårdnaden på en hög nivå. Stomiterapeuter finns på dem kirurgiska 

kliniker där opererationen utförs (Madum & Mortensen 2008, s. 261, s.289). I Sverige 

finns det ILCO (Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade) som är ett förbund 
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för stomiopererade och patienten får information och kontakt om det från 

sjuksköterskan (Nilsen 2011, s.110).  

 

1.2 De vanligaste stomier 

Det finns olika typer av stomi, nämligen, ileostomi, kolostomi, och urostomi, vilka 

fungerar på olika sätt men har många likheter (Nilsen 2011, s.104-106). Man 

benämner stomi efter den tarmdel som används för att lägga fram på buken (Järhult & 

Offenbartl 2013, s. 317).  

            Ileostomi är en tunntarm som är framlagd på hudytan. Vid ileostomi sker 

näringsupptaget nästan som tidigare, men vätske- och elektrolytupptaget blir 

förminskat därför att tjocktarmen inte används. Tarminnehållet kan vara tunnflytande 

eller grötigt i konsistensen och proteolytiska spjälkningsenzymer som finns i det är 

mycket irriterande i kontakt med huden. Lukten av tarminnehållet är frän eller syrlig 

(Persson 2008b, s. 61; Carlsson & Persson 2012, s. 79; Nilsen 2011, s. 104). 

            Kolostomi innebär att sigmoideum läggs fram på buken. Vid kolostomi 

påverkas näringsbalansen endast något och avföringen är oftast fast eftersom 

näringsämnena absorberas i övre delen av tunntarmen. Vatten och salt sugs upp 

tillräckligt av den kvarvarande delen av tjocktarmen. En kolostomi har normal 

gasavgång och avföringslukt (Persson 2008b, s. 62; Carlsson & Persson 2012, s. 79; 

Nilsen 2011, s. 105-106).  

            Vid urostomi menas det med en öppning som går från urinvägarna och ut 

genom huden. En urostomi konstrueras som en ileostomi. Tarmen producerar alltid 

slem och därför är urinen slemuppblandad och har starkare lukt än vanlig urin. Urinen 

vid urostomi är slemuppblandad och har en starkare lukt på grund av att tarmen alltid 

producerar slem (Persson 2008b, s. 66; Nilsen 2011, s. 107). 

 

1.3 Stomirelaterade komplikationer 

Stomirelaterade komplikationer kan uppstå i form av hudprobem, bandageproblem, 

funktionsproblem och smärtor vilket kan ge konsekvenser för den stomiopererade.  
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Personens sociala liv och copingstrategier för att anpassa sig till den nya 

livssituationen kan påverkas på grund av komplikationer (Persson 2008c, s. 83). 

            Det inträffar ofta stomirelaterade komplikationer efter en stomioperation, det 

kan ske både tidigt eller efter en längre tid (Persson 2008c, s. 83). Detta bekräftades i 

Park, Gessler, Block & Angenetes (2017) studie där studien visar att hos 49% av 

patienterna förekommer stomirelaterade komplikationer och att peristomal 

hudirritation var den vanligaste komplikationen. Persson (2008c, s. 83) skriver också 

att hudproblem förekommer ofta när det gäller stomirelaterade komplikationer. 

Jayarajah, Samarasekara och Samarasekera (2016) visar i deras studie att hudnötning 

är en av de vanligaste komplikationerna tillsammans med prolaps och parastomalt 

bråck. Det finns många orsaker till peristomala hudproblem men läckage är oftast den 

vanligaste. Läckage gör att huden kring stomin ständigt exponeras för avföring eller 

urin då blir huden lätt irriterad och inflammerad. Uppkomst av läckage är oftast på 

grund av en dåligt fungerande stomi som kan bero på att stomin är för grund eller att 

den placerats i eller för nära ett hudveck, samt om stomibandagen inte är optimala kan 

det också leda till läckage men detta är mer ovanligt i dag (Järhult & Offenbartl 2013, 

s. 321).  Andra stomirelaterade komplikationer är till exempel, stominekros 

(tarmslemhinnan går i nekros på grund av cirkulationsstörning), separation (stygnen 

som håller fast tarmslemhinnan mot huden släpper delvis), stenos (stomins öppning 

minskas då det uppstår problem med avförning/urin tömning), retraktion (stomin drar 

sig inåt och ligger i eller under hudnivå), prolaps (framfall av tarmen), parastomalt 

bråck (utbuktning vid/runt stomin), ulcerationer och/eller fistlar (på grund av 

infektion i området kring stomin) (Persson 2008c, s.83-88, Madum & Mortensen 

2008, s. 283-284, Vårdhandboken 2017 ).   

 

1.4 Närståendes upplevelser 

Att vara närstående när någon som drabbas av ohälsa påverkar också deras liv på alla 

sätt. Osäkerheten och olika rollförändringar kan innebära en stor påfrestning och 

framkalla stress hos den övriga familjen. Det har beskrivits att den stomibärandes 

maka/make tar på sig en mer vårdande roll för att underlätta anpassningen till den nya 
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livssituationen (Persson 2008a, 179). Persson, Severinsson och Hellström (2004) 

menar också att stomi påverkar makarnas liv på många sätt men många försöker 

anpassa sig till den förändrade omständigheten. Oftast måste familjens normala 

rutiner ändras och det kan leda till att familjemedlemmar känner att de inte längre är 

den familj de var innan operationen. Det är inte ovanligt att närstående upplever den 

nya situationen som en belastning, eftersom de måste ta mer ansvar och mycket 

praktiska vårdaktiviteter måste göras.  

            Den stomiopererade patientens partner kan få obehagskänslor av stomin och 

de försöker dölja sina känslor och det medför förändringar i förhållandet. Närstående 

är lätt att glömmas bort av omgivningen att de är också berörda av situationen. Det 

leder ofta till en stor ensamhetskänsla om han/hon inte har någon möjlighet att prata 

om sina egna känslor (Persson 2008a, s. 180). Cotrim och Pereira (2008) visar att 

kolorektalcancerpatienterna som har stomi, lider deras familjer också av hög nivå av 

ångest och depression. Det finns en del närstående som har en positiv bild av stomin 

eftersom deras familjemedlems liv är räddat av den. I så fall kan positiva känslor och 

upplevelser, meningsfullhet, glädje samt hopp upplevas av närstående (Persson 

2008a, s. 180). 

1.5 Sjuksköterskans arbete vid omvårdnad av stomiopererade 

En viktig uppgift i vårdpersonalens omvårdnadsarbete är att ge patienten stöd i hans 

eller hennes nya livssituation (Carlsson & Persson 2012, s. 82). Personen som 

upplevde omvårdnad med god kvalitet har mindre problem sedan. Vikten av 

sjuksköterskans stöd och hjälp till stomiopererade personer är uppenbar (Brown & 

Randle 2005). Undervisning och handledning är två viktiga delar i sjuksköterskans 

arbete i omvårdnaden av personer med stomi, vilka är utmanande för sjuksköterskan 

(Nilsen 2011, s. 103).  

            Det är oerhört viktigt för patienten att få noggrann information och 

undervisning från vårdpersonalen för att förbättra sin återhämtning efter kirurgin. 

Patientundervisning är betydelsefull för patienten för att öka kunskapen om sin kropp 

samt för närstående att få kunskap och information om sjukdomen och vårdande. Vid 
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det preoperativa mötet har patienten och dess närstående möjlighet att berätta om sina 

känslor, och prata om sina funderingar och oro, samt får de information och 

undervisning om operationen och vad en stomi innebär, också vidare. 

Patientundervisningen efter operationen ges för att patienten ska lära sig hantera 

stomin, till exempel att tömma och byta påsen, hur huden ska skötas, hur 

stomibandaget byts och hur eliminationen kommer att fungera (Carlsson & Persson 

2012, s. 77-78).  

            En viktig del av vårdpersonalens omvårdnadsarbete är att ge patienten stöd 

och vara uppmärksam på patientens reaktioner. För att återfå sitt oberoende efter 

operationen är vårdpersonalens återkommande uppföljning viktig för patienten, där 

patienten kan få lära sig hantera sin kropp och vad som kan uppstå både fysiskt och 

psykiskt (Carlsson & Persson 2012, s.82-84). Spiers, Smith, Simpson & Nicholls 

(2016) visar i deras studie att det finns mycket som vårdpersonalen kan göra för att 

stödja patienter med stomi fullständigt, till exempel kan mer information ges till 

patienter och mer utbildning ges till sjuksköterskor kring stomier. Vikten av kunskap 

kring stomier för sjuksköterskan betonar också Nilsen (2011, s. 103), att 

sjuksköterskan behöver inte bara kunskap om stomivård, stomiutrusting, 

stomikomplikationer utan också kunskap om olika krisreaktioner och stresshantering 

för att undervisa och handleda personen. 

1.6 Begreppsdefinitioner  

Det centrala målet med omvårdnaden är hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening 2016). 

Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdområdet. Begreppet kan förstås från det 

medicinska och det humanistiska synsättet. I det medicinska perspektivet är hälsa 

motsats till sjukdom och i det humanistiska perspektivet, ses hälsa som en process 

som upplevs i det vardagliga livet, vilket är något mer än frånvaro av sjukdom och är 

relaterad till enheten människa (Willman 2009, s. 28, s. 30 ).  

 

1.7 Teoretisk referensram 
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Den salutogenetiska modell KASAM (känsla av sammanhang) grundades på frågan 

varför en del människor ändå är friska trotts att de har utsatts för påfrestningar 

(Antonovsky 2005, s. 15-17). Tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet ingår i begreppet KASAM. En person som har högre KASAM 

upplever ofta sitt liv mer begripligt, hanterbart och meningsfullt än andra 

(Antonovsky 2005, s. 43).  

            Sjuksköterskan behöver ha kunskap om de stomiopererades grundförmåga av 

att hantera en krissituation och därefter kunna anpassa omvårdnaden och hjälpa 

personen och närstående att uppleva situationen så begripligt, hanterbart och 

meningsfullt som möjligt (Madum & Mortensen 2008, s. 263-264).  

 

1.8 Problemformulering 

I Sverige finns det många stomiopererade personer. Stomi innebär att tarmens eller 

urinblåsans naturliga tömningsväg ändras genom en kirurgisk anläggning av öppning 

på buken. En stomi kan vara tillfällig eller permanent. Tidigare forskning har visat att 

stomirelaterade komplikationer förekommer frekvent efter stomioperationen och att få 

en stomi påverkar både personen och närstående. Sjuksköterskans kunskap och 

kompetens är oerhört viktig i stomivård där undervisning och handledning ingår i 

sjuksköterskans funktion och ansvar. Det finns tidigare forskning om stomiopererade 

men information om stomiopererades upplevelser är bristfällig. En djupare förståelse 

för de stomiopererade personernas liv kan ge värdefull information för sjuksköterskan 

så att sjuksköterskan kan undervisa, handleda, och stödja personen. Att skaffa 

kunskap om stomiopererade personers upplevelser är också en viktig förutsättning för 

sjuksköterskor för att kunna planera vården på ett individualiserat sätt. 

 

1.9 Syfte och frågelställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

stomi samt att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som har använts i de utvalda 

artiklarna. 

Frågeställningar 
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- Vilka upplevelser har vuxna personer av att leva med stomi? 

- Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de utvalda artiklarna? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Denna studie är en litteraturstudie med beskrivande design vilket innebär att söka, 

granska och sammanställa artiklar inom valt område (Polit & Beck, 2016, s. 87-116).  

 

2.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna CINAHL, MedLine via sökmotorn 

PubMed samt PsycINFO. CINAHL och MedLine är det två mest användbara 

elektroniska databaserna för litteratursökning inom omvårdnadsforskning. CINAHL 

omfattar bland annat nästan alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. MedLine är 

allmänt erkänt som den främsta källan för bibliografisk täckning av den 

biomedicinska litteraturen. PsycINFO är också en användbar bibliografisk databas 

(Polit & Beck, 2016, s. 92-95). I PubMed användes sökorden i första hand som är 

indexerade enlight MeSH och i CINAHL och PsycINFO har sökningarna genomförts 

utifrån “Thesaurus” (Forsberg & Wengström, 2013, s.81). Sökorden som användes är 

“ostomy”, “stoma”, “life experiences”, ”lived experiences”, “patient experiences”, 

varav “ostomy” är MeSH term och “life experiences” är Cinahl headings. Dessa ord 

användes genom olika kombinationer med hjälp av booleansk sökterm AND för att 

smalna av sökningarna.  Booleanska söktermer AND, OR, NOT används ofta för att 

expandera eller avgränsa en sökning (Polit & Beck, 2016, s.91-92). I databasen 

PubMed gjordes begränsningar som 10 år, adult: 19+years, engelska. I databaserna 

CINAHL och PsycINFO var begränsningar 10 år, engelska, peer reviewed, all adult 

respektiv adulthood (18yrs & older). Manuell sökning utfördes genom att granska 

referenslistor av relevanta artiklar och därefter genomfördes sökningar i fritext i 

databaserna CINAHL och PubMed. Resultatet av sökstrategi redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Resultat av sökstrategi. 
Databas Begränsningar (limits), sökdatum Söktermer Antal 

träffar 
Antal 

möjliga 
artiklar 

Valda artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 1: ostomy (MH) 190 8 4 

Sökning 2: life experiences (MH) 3323 

Sökning 1+ sökning 2: ostomy (MH) AND life experiences (MH) 8 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 3: lived experiences (fritext) 1407 3 0 

Sökning 1+ 3: ostomy (MH) AND lived experiences (fritext) 3 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 4: patient experiences (fritext) 19637 21 1 

Sökning 1 + 4: ostomy (MH) AND patient experiences (fritext) 21 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 5: ostomy (fritext) 624 45 1 

Sökning 5 + 4: ostomy (fritext) AND patient experiences (fritext) 45 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 6: stoma (fritext) 295 35 2 

Sökning 7: life experiences (fritext) 11310 

Sökning 6 + 7: Stoma (fritext) AND life experiences (fritext) 35 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 6 + 3: stoma (fritext) AND lived experiences (fritext) 6 6 0 

CINAHL 10år, engelska, all adult, peer 

reviewed, 2017-10-19 

Sökning 6 + 4: stoma (fritext) AND patient experiences (fritext) 49 49 1 

Medline 
via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 

2017-10-19 

Sökning 1: ostomy (MeSH)  7493 40 2 

Sökning 2: life experiences (fritext) 13348 

Sökning 1 + 2: ostomy (MeSH) AND life experiences (fritext) 40 

Medline 

via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 

2017-10-19 

Sökning 3: lived experiences (fritext) 1208 6 0 

Sökning 1 + 3: ostomy (MeSH) AND lived experiences (fritext) 6 

Medline 

via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 

2017-10-19 

Sökning 4: patient experiences (fritext) 14553 67 0 

Sökning1+ 4: ostomy (MeSH) AND patient experiences (fritext) 67 

Medline 

via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 
2017-10-19 

Sökning 5: stoma (fritext)  1889 16 0 

Sökning 5 + 2: stoma (fritext) AND life experiences (fritext) 16 

Medline 

via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 

2017-10-19 

Sökning 5 + 3: stoma (fritext) AND lived experiences (fritext) 4 4 0 

Medline 

via     

PubMed 

10 years, English, Adult: 19+ years, 

2017-10-19 

Sökning 5 + 4: stoma (fritext) AND patient experiences (fritext) 27 27 0 

PsycINFO 10 years, English, adulthood (18yrs 

& older), 2017-10-19 

Sökning 1:Stoma (fritext) AND life experiences (fritext) 72 11 2 

Sökning 2: life experiences (fritext) 29447 

Sökning 1 + 2: stoma (fritext) AND life experiences (fritext) 11 

Manuell 

sökning 

10 years, English, adult: 18yrs & 

older, 2017-10-19 

Adult personhood AND ostomy surgery   1 

Totalt   105134 338 14 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för urval var vetenskapliga artiklar som är relevanta för studiens 

syfte dvs. artiklar som berör vuxna personers upplevelser av att leva med stomi. 

Vuxna personer menas individer med ålder 18 år eller äldre. Vid stomi menas alla 

stomi typer såväl som permanent eller tillfällig stomi. Exklusionskriterier var artiklar 

som inte är empiriska vetenskapliga artiklar (primärkällor) samt artiklar som inte 

uppfyller studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som inte följer IMRAD format 

vilket står för introduktion, metod, resultat och diskussion (Polit & Beck 2016, s.60) 

eller inte är engelska, eller inte finns fritt tillgängligt via biblioteket på Högskolan i 

Gävle exkluderades också.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  

Sökningar i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO gav totalt 105134 artiklar 

varav 338 artiklar valdes som möjliga artiklar genom att läsa artiklarnas titlar. För att 

exkludera artiklar från 338 till 13 artiklar har två steg genomförts. I första steg lästes 

artiklarnas titlar och de som inte berör ämnesområdet eller inte svarar på syftet 

exkluderades vilket var 283 artiklar. I de artiklarna som återstod exkluderades 38 

artiklar vilka var dubbletter vilket ledde till 17 artiklar. I steg två läste författaren 

artiklarnas abstrakt, då 4 artiklar exkluderades på grund av att inte finns tillgänglighet, 

eller inte svarar på syftet. Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna 

enligt riktlinjer i Polit och Beck (2016, s. 102-109) för att försäkra att artiklarna har 

hög kvalitet. Detta ledde till 13 artiklar som återstod som svarar på syftet och 

uppfyller urvalskriterierna. Manuell sökning gav ytterligare 1 artikel som uppfyller 

kriterierna. Totalt 14 artiklar valdes till föreliggande studies resultatdel. 

Urvalsprocessen presenteras i Figur 1. 



 

 10 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocess. 

 

2.5 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes i fyra steg. Steg ett, artiklarnas abstrakt genomlästes för 

att få en generell uppfattning. Steg två, artiklarna granskades i sin helhet flera gånger 

för att få en samlad uppfattning av innehållet. Steg tre, med avsikten att svara på 

frågeställning ett, bearbetades artiklarna med fokus på syfte och resultat. Framgående 

information markerade med olika färg för att strukturera analyseringen och identifiera 

likheter och olikheter mellan artiklarna, samt informationen skrevs ned på papper för 

att lättare hitta tillbaka när det behövs. Därefter placerades dessa informationer under 

olika kategorier utifrån deras olika teman och detta lade grunden till att resultatet ska 

kunna presenteras under smårubriker. Steg fyra, för att svara på den andra 

frågeställningen bearbetades artiklarnas datainsamlingsmetod. Artiklarnas 

datainsamlingsmetod granskades och sammanställdes för att se likheter och olikheter 

(Forsberg & Wengström, 2013, s.167). Datainsamlingsmetoderna presenteras i 

resultatdelen under rubriken “Datainsamlingsmetod i de utvalda artiklarna”. Utvalda 

artiklarna sammanställdes i två översiktstabeller för att ge klarhet, se bilaga 1 och 

bilaga 2.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Totalt antal 
träffar: 
105134 
artiklar 

• 104796 artiklar exkluderades pga. titlar svarar inte på syftet. 

338	  ar&klar 

• ytterligare 283 artiklar exkluderades pga. titlar svarar inte på syftet. 
• 38 exkluderades pga. att de var dubbletter. 

17	  ar&klar	   

• 1 gick ej att nå i fulltext 
• 3 svarar inte på syfte. 

13	  ar&klar	  
återstår 

Totalt	  14	  
ar&klar	  i	  
befintlig	  
studie 

• 1 artikel tillkommer genom manuellsökning. 
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Författaren har följt etiska regler och var objektiv och noggrann i arbetet. Plagiering 

och falsifiering förekom inte i studien. Artiklar som användes var godkända av etisk 

kommitté eller har tagits etiska aspekter med i beräkningen. Artiklar oavsett om de 

stödjer eller inte stödjer frågeställningarna har presenterats (Forsberg & Wengström, 

2013, s.70). 

 

3. Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på 14 artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Artiklarna återfinns i referenslistan och markerade med *. 

Analysen av de 14 artiklarna resulterade i ett huvudtema “Det förändrade livet” vilket 

innefattar fem teman, nämligen, “Den förändrade kroppen”, “Psykisk påverkan”, 

“Sociala relationer”, “ Upplevelser i sjukvården” samt “Att leva trots stomi”. Totalt 

elva kategorier sammanfattas i de fem olika temana utifrån deras likheter och 

olikheter (Forsberg & Wengström, 2013, s.167).  Se Fig. 2. Vidare redovisas en 

sammanställning av de utvalda artiklarnas datainsamlingsmetoder under rubriken 

“Datainsamlingsmetod i de utvalda artiklarna”. 
 

 
Fig. 2 Det förändrade livet: översikt över kategorisering 
 
 
3.1 Den förändrade kroppen 
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3.1.1 Ändrat kroppsligt utseende 

Stomibildning ändrade personers kroppsliga utseende. Själva stomin uppfattades av 

många som oattraktivt. (Thorpe, Arthur& McArthur 2016). Orden som “horrible 

thing”, “shock och horror” (Thorpe, Arthur& McArthur, 2016), “awfull”(Sinclair 

2009) var vanligt förekommande när personerna beskrev stomi och deras förändrade 

kropp. Personerna kände sig obehagliga vid hantering av stomin särskilt i den initiala 

postoperativa perioden (Lim, Chan & He 2015). Trots stomins utseende, 

uppmärksammade en del personer att buksformen runt stomin också hade ändrat sig. 

Den utstickande buken kan vara permanent eller visar sig i samband med rörelse. För 

en del personer var själva stomiutrustningen som störde dem och gav dem en stark 

känsla av förändrat kroppsligt utseende. På grund av den förändrade kroppen, att 

ändra stil av att hur de klä på sig var vanligt förekommande hos stomibärare. Att köpa 

nya kläder på grundval av vad som var lämpligt att bära med stomi, snarare än den stil 

som de tidigare hade valt (Thorpe, Arthur & McArthur 2016, Claessens et. al. 2015).  

 

3.1.2 Fysiska begräsningar 

Stomins negativa inverkan på personers vardagsaktiviteter ses tydligt i flertal studier. 

Personer som har stomi upplevde många begränsningar för olika kroppsrelaterade 

aktiviteter, som duscha, dagliga hushållssysslor, inköp, arbete och träning (Lim, Chan 

& He, 2015). Erfarenheter av störd kroppsfunktion som nedsatt rörlighet och 

utarmade energinivåer som till stor del hänför till smärta och olika komplikationer 

intensifierades kraftigt efter stomibildning samt personer måste klara av en 

främmande tarmfunktion (Thorpe, Arthur& McArthur, 2016). Fysisk försvagning som 

utmattning, sömnstörningar och smärta förhindrar många från att genomföra 

rutinmässiga levnadsaktiviteter(Thorpe & McArthur, 2017). I Lim, Chan och Hes 

(2015) studie beskrivs också sömnsvårigheter på grund av att antingen oro för att 

stomipåsen blir full eller läcker eller begränsade sovande ställning. 

            Många upplevde läckage som enligt flertalet studier att det bidrar också till de 

kroppsliga begränsningarna. Läckage framför allt inför andra beskrevs av personer 
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som mycket störande, pinsamt och förödmjukande. Läckage och lukt hindrade 

personer från vardagasaktiviter, till exempel, resa, fysiska och sociala aktiviter samt 

påverkade personers förmåga med sexualitet (Honkala & Berterö 2009, Vural et.al. 

2016, Thorpe, McArthur& Richardson 2013, Smith, Spiers, Simpson & Nicholls, 

2017, Ramirez et. al. 2014, Thorpe, Arthur& McArthur 2016, Claessens et. al. 2015, 

Sinclair 2009, Thorpe & McArthur 2017). Andra problem som upplevdes av många 

var gasproblem och kopplingsfel.  På grund av gasproblem eller kopplingsfel var 

personer oroliga för läckage och en del var rädda att stomipåsen eller lukt skulle 

märkas av andra (Claessens et. al. 2015). 

 
3.2 Psykisk påverkan 

 
3.2.1 Ändrad kroppsbild 
Förändringar på kroppen i relation till stomi ledde också till att många stomibärare 

hade deras kroppsbild påverkats negativt. Kroppsbildförsämning på grund av de 

kroppsliga förändringarna efter stomibildning nämndes av mer än hälften av alla 

studierna (Savard & Woodgat 2008, Sinclair 2009, Smith et. al. 2017, Thorpe, 

Arthur& McArthur 2016, Ramirez et. al. 2014, Danielsen, Soerensen, Burcharth & 

Rosenberg 2013a, Vural, et al. 2016, Thorpe & McArthur 2017). Den förändrade 

kroppsbilden ledde ofta till att personerna kände sig annorlunda än andra, “I feel like 

a freak”, ”I’m damaged goods” använde vissa personer för att beskriva deras 

självkänsla (Sinclair 2009). Vissa kvinnliga stomibärare upplever lägre värde som en 

kvinna på grund av kroppsliga förändringar och en del av dem känner sig nästan alltid 

osäkra. Vissa kände sig inte längre som samma person innan stomin (Ramirez et. al. 

2014).  

Den försämrade kroppsbilden kopplades av personerna till skuld och skam 

(Danielsen et. al. 2013a). Personerna upplevde att deras självkänsla påverkades på 

grund av deras förändrade kroppsliga utseende och därmed blev dem generade av den 

nya kroppsbilden. Att inte vilja att andra skulle döma dem eller titta på dem på ett 

annorlunda sätt var den anledning till att de dålde sin stomi genom att ta på sig 

lämpliga kläder (Savard & Woodgat 2008). 
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3.2.2 Andra negativa känslor  

Att tappa kontrollen var en annan upplevelse många uttryckte. Många beskrev deras 

ihållande känsla av behov av att ha kontroll på deras vardagliga liv, och känslan var 

ännu starkare när de var osäkra. Detta är oavsett individuella positiva eller negativa 

anpassningar för att ha en stomi (Danielsen et. al. 2013a, Danielsen, Soerensen, 

Burcharth & Rosenberg 2013b). Under den första postoperativa perioden 

traumatiserades många och de fruktade vid synen av stomin. Några kände sig nervösa 

och oroade sig för att ta hand om stomin. De var till och med rädda för att de skulle 

göra fel. (Lim, Chan & He 2015). Närvaron av en stomi gjorde många personer 

frustrerade på grund av obekvämhet och obehag som bringades av stomin och detta 

påverkade personerna på många sätt (Lim, Chan & He 2015). Thorpe, Arthur och 

McArthur (2016) visar att personernas oförmåga att känna stomin gav personerna en 

känsla av avbrott mellan kropp och själ. Vissa personer var rädda för att öppna upp sig 

för sina familjemedlemmar eftersom de fruktade att de var en börda för dem. (Lim, 

Chan & He 2015). 

 

3.3 Sociala relationer 

3.3.1 Avslöjande  

Att visa stomi var ett annat ämne som många personer beröde i studierna (Danielsen 

et. al. 2013a, Savard & Woodgat 2008, Thorpe & McArthur 2017, Smith. et. al. 2017, 

Ramirez et. al. 2014). De flesta personerna kände sig rädda, obekväma samt osäkra att 

avslöja stomin för andra (Savard & Woodgat 2008, Thorpe & McArthur 2017, Smith 

et. al. 2017) och detta gäller särskilt andra personer som inte tillhör den “inre cirkeln" 

av partner, familj och nära vänner (Thorpe & McArthur 2017). Behovet av att avslöja 

stomin var ännu mindre om stomin var tillfällig och en del personer tyckte att deras 

makar inte behövde se den (Danielsen et. al. 2013a). Det finns en del personer som 

inte hade något problem vid avslöjande av sin stomi till andra personer, men när det 

gäller potentiella partners var det alltid en spänning kring det. Att dölja stomin var 

vanligt för att personer vill behålla sin identitet och personer var orolig för sexualitet 
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för att då måste dem avslöja den “splittrade identiteten” till en potentiell partner 

(Ramirez et. al. 2014).   
 
3.3.2 Förhållanden med andra 
Andra personer påverkade mycket personernas förmåga och motivation att återansluta 

till sin sociala värld (Thorpe & McArthur 2017). En intim partner kunde påverka 

personens acceptans av sig själv med stomi antingen positivt eller negativt beroende 

på partnerns förståelse av den personens förändrade fysiska och emotionella förmåga 

samt dennes anpassning till denna förändring (Thorpe & McArthur 2017). Många 

upplevde positiva reaktioner och kände sig stödda av sina familjer. Familjen beskrevs 

mest som positiv medverkan i personernas återhämtning (Smith et. al. 2017, Sinclair 

2009, Thorpe & McArthur 2017), men en del personer upplevde brist på förståelse av 

dem vilket betonades av personerna att det hindrade deras utvecklande av 

självförtroende (Thorpe & McArthur 2017). 

            Vänner nämndes ofta av personerna, vad gällde deras stödjande roll (Smith et. 

al. 2017). Vänner gav dem både praktiskt och mentalt stöd och därmed fick dem 

självförtroende till att börja delta i sin sociala värld igen (Thorpe & McArthur 2017). 

Men vänner kunde också bibringa isolationskänsla till personen om de inte kunde 

förstå personens situation (Smith et. al. 2017). 

            Vad gäller det sociala och arbetslivet ser man tydligt i flertal studier att 

personerna upplevde rädsla för att delta i sociala aktiviteter eller återvända till arbetet 

på grund av läckage och lukt, den oförutsägbara tarmfunktionen eller rädsla för 

avslöjande av stomin. (Sinclair 2009, Thorpe & McArthur, 2017, Danielsen et. al. 

2013a, Savard & Woodgate 2008). 
 
3.3.3 Sexuallivet 

Brist på kroppsligt förtroende gjorde att personer kände sig oroliga och generade för 

intimitet. De saknade förtroendet att exponera sig fysiskt och emotionellt i ett intimt 

förhållande (Thorpe & McArthur 2017, Savard & Woodgate 2008). Orolighet var 

vanligt bland de ensamstående personerna för att hitta en partner, eller om partner 

kunde acceptera dem. En del resulterade i att ha färre sexpartner på grund av rädsla 
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eller upplevelser för avvisning av sin partner (Smith et. al. 2017). Många kände sig 

inte bekväma att inleda ett nytt sexuellt förhållande med en kirurgiskt förändrad kropp 

(Ramirez et. al. 2014). Svårigheter vid sexualliv, förändrade relationer med 

make/partner, rädsla och ångest, oro över sin sexuella kompetens, rädsla för läckage 

upplevdes av många personer på grund av stomi (Vural et. al. 2016).  

 
3.4 Upplevelser i sjukvården 

 
3.4.1 Information och patientutbildning 
Patientutbildning och information ansågs otillräcklig och begränsad vad gäller tid och 

innehåll. Många patienter önskar mer information och stöd som innefattar stomivård 

och andra aspekter som sexualliv (Lim, Chan & He 2015, Vural et. al. 2016, 

Danielsen et. al. 2013a, Savard & Woodgat 2008, Sinclair 2009).  

            När det gäller preoperativ information tycktes av personer att det inte stämde 

riktigt med verkligheten och deras förväntan och detta ledde till oro. Livet med stomi 

var motsatt till det som vårdpersonalen hade angett. Att få trovärdig information 

preoperativt önskades av personer (Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b,  

Thorpe, McArthur & Richardson 2014). Personer tyckte att om informationen som, 

till exempel, hur en stomi ser ut, vilka alternativ som finns gällande stomiutrusting 

och hur en stomi sköts, hade getts tillräckligt innan operationen, skull de kunna vara 

mer förberedda för stomi både fysiskt och mentalt (Lim, Chan & He 2015). 

Undervisning i grupp, och en lärare som själv också är stomibärare tycktes särskilt 

positivt för personers lärande (Lim, Chan & He 2015, Danielsen et. al. 2013a, 

Danielsen et. al. 2013b).  

 

3.4.2 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i stomivård ansågs av många personer. Vikten av 

tillgänglighet till stomisjuksköterskan eller sjuksköterskan betonades av många 

personer i flera studier men samtidigt begränsningar hos vårdpersonalen gällande 

professionell kunskap och förståelse av patienternas upplevelser insågs av personerna 

också. Vårdpersonalens inkompetens gjorde personerna mycket osäkra och därför 
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kände sig inte övertygade att de kunde vårdas på ett säkert sätt.  (Thorpe, McArthur & 

Richardson 2014, Danielsen et. al. 2013a). 

Många personer upplevde utmärkt omvårdnad och tyckte att sjuksköterskorna 

var toppen, men det finns en del personer som tyckte att omvårdnaden som de fick 

hade brist på kvalitet och respekt. En del var till och med upprörda för att de måste be 

för att få hjälp (Sinclair 2009). Personer upplevde att sjuksköterskan fokuserade bara 

på praktisk vård som att byta och tömma påsen, vilket upplevdes av personer att de 

hade ingen kontroll på egenvård. Sjuksköterskans reaktion påverkade också personers 

upplevelser i vården. En del personer kände sig skyldiga att behöva hjälp från 

sjuksköterskan och en del kände sig undertryckta för att minimera hjälp från 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskans negativa attityder och olämpliga bemödande 

gjorde att personer tappade sin tillit till sjukvården (Thorpe, McArthur & Richardson 

2014). Däremot, påpekades av Thorpe, McArthur och Richardson (2014) att personer 

som har fått vårdpersonalen lyssnade och uppskattade deras tanke och funderingar 

hade ett tillförlitligt förhållande med sjukvården och det gynnade också deras 

psykiska välbefinnande.  

 
3.5 Att leva trots stomi 
 
3.5.1 Det positiva synsättet på stomi 

Det finns personer som uppfattar stomi mycket positivt trots de nästan oundvikliga 

begräsningar och hinder som uppstår efter stomioperationen. Stomin befriade de från 

de besvärliga sjukdomens symtom, gjorde de mindre begränsade, gav dem en förnyad 

känsla av sig själv och möjlighet att återvända till jobbet (Morris & Leachs 2017, 

Savard & Woodgat 2008; Honkala & Berter 2009).  
 
3.5.2 Anpassningsstrategier  

För att kunna återvända till ett “normalt” liv, har många använt sig av olika 

anpassningar och strategier. Till exempel, att söka en lämplig diet, att hantera 

vätskebalans och att noggrant planera aktiviteter (Honkala & Berterö 2009). Att 

kunna hantera stomin ansågs av många vara grunden för att kunna återgå till det 
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normala livet. Efter det var att hitta rätt bandage, att kontrollera vilka typer av mat 

som man äter också strategier man kan använda (Ramirez et. al. 2014). Att prata med 

andra personer som också har stomi tycktes av många personer vara det bästa sättet 

att integrera stomi i livet för att de kunde lära sig från de som hade erfarenheter och 

ibland små tips som de fick gjorde livet mycket enklare (Danielsen et. al. 2013a). Att 

lära i grupp ansågs många stomibärare var gynnsamma för dem både vad gäller att 

lära stomihantering och dela sina känslor. "Ingen kan förstå det som en som har 

upplevt det." (Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b, Sinclair 2009).  

 
3.6 Datainsamlingsmetod i de utvalda artiklarna 

I de utvalda artiklarna har tretton av artiklarna kvalitativ ansats och intervjuer 

användes som datainsamlingsmetod (Smith et. al 2017, Lim, Chan & He, 2015; 

Morris & Leach 2017, Ramirez et. al. 2014, Danielsen et. al. 2013a; Danielsen et. al. 

2013b, Honkala & Berterö 2009, Savard, & Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, 

Arthur & McArthur 2016, Thorpe & McArthur 2017, Thorpe, McArthur & 

Richardson 2014, Vural et. al. 2016). Sex av artiklarna använde sig av 

semistrukturerade intervjuer (Smith et. al. 2017, Lim, Chan & He 2015, Morris & 

Leach, 2017, Ramirez et. al. 2014, Honkala & Berterö 2009). Två av artiklarna 

använde sig av fokusgruppintervjuer (Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b).  

Ostrukturerade intervjuer användes av de fem återstående artiklarna (Savard, & 

Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, Arthur & McArthur 2016, Thorpe & McArthur 

2017, Vural et. al. 2016).            

            I de artiklarna där semistrukturerade intervjuer användes har Smith et. al. 

(2017), Lim, Chan och He (2015), Morris och Leach (2017), Honkala och Berterö 

(2009), Thorpe, McArthur och Richardson (2014) i sin studie redovisat intervjufrågor 

eller exempel på intervjusfrågor. I de artiklarna som hade ostrukturerade intervjuer 

har Thorpe och McArthur (2017), Thorpe, Arthur och McArthur (2016), Vural et. al. 

(2016), Savard och Woodgat (2008) beskrivits i sin studie vilken eller vilka 

intervjufrågor som användes. I de två artiklarna som hade gruppintervjuer har den ena 

redovisat frågor som användes (Danielsen et. al. 2013a).  
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            Lim, Chan och He (2015) har i sin studie redovisat att intervjuerna ägde rum i 

deltagares hem eller på sjukhus i ett ledigt rum. Morris och Leach (2017), Thorpe och 

McArthur (2017); Thorpe, Arthur och McArthur, (2016); Thorpe, McArthur och 

Richardson (2014) samt Honkala och Berterö (2009) beskriver i sina studier att 

intervjuer genomfördes i deltagarnas hem. I sex av artiklarna har vart intervjuer 

genomfördes inte redovisats (Ramirez et. al., 2014, Thorpe & McArthur 2017, Vural 

et. al. 2016, Savard & Woodgat 2008, Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b). 

Smith et. al. (2017) beskriver i studien att intervjuerna skedde genom telefon eller 

Skype.  

            Tolv av artiklarna har redovisats hur lång tid intervjuerna hade pågått utom 

studien av Danielsen et. al. (2013b). Informationen om intervjuer inspelades eller inte 

hittades inte i Thorpe, McArthur och Richardsons (2014) studie. Resten av artiklarna 

har alla redovisats samtalen inspelades och transkriberades.  

            I en av de utvalda artiklarna användes kvantitativ ansats (Claessens et. al. 2015). 

I studien användes enkät som datainsamlingsmetod och enkäten distribuerades via 

internet. Deltagarna fick en introduktion via e-post och en länk genom vilken de 

kunde ge sitt samtycke att delta i undersökningen. Data samlades in och bearbetades 

av ett marknadsundersökningssystem som tillhandahållits av Confirmit som baserat i 

Norge. 

            Enkäten hade fyra huvudämnen och frågor omkring deltagares oro, och stomis 

inverkan på deras dagliga liv ställdes för varje ämne. Till varje fråga hade en 

uppsättning svarsalternativ, så att deltagarna hade möjligheten att skriva ett 

individuellt svar. I enkäten ingår frågor om demografi, beskrivning av peristomala 

området, användning av stomiutrustning och rutin för stomiutrustningsbyte. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande studie visar ett gemensamt huvudtema bland artiklarna, 

nämligen, att personers liv förändrades genomgripande på grund av stomi. Personer 
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upplevde olika förändringar gällande alla aspekter av livet. Stomibildning ledde till 

stora kroppsförändringar, begränsade och påverkade negativt på personers sociala-, 

arbets- samt sexualliv. De fysiska förändringarna försämrade framförallt personers 

kroppsbild. Personers upplevelser i sjukvården visade att det fanns utrymme att 

förbättra både patientutbildning och information, sjuksköterskans kompetens samt 

deras bemötande. Trots all negativa påverkan hade en del personer positiva 

uppfattningar på stomi och många kämpade för att återställa ett normalt liv. Utifrån 

den metodologiska frågeställningen framkom att de artiklarna med kvalitativ ansasts 

hade intervjuer som datainsamlingsmetod i form av både semistrukturerade intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer samt fokusgruppintervjuer. Den kvantitativa artikeln hade 

enkät som datainsamlingsmetod som ditribuerades via internet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det återfinns en hög grad av consensus vid en värdering av samstämmigheten mellan 

utvalda artiklarna i resultatet. Ett genomgående huvudtema i flertal artiklar (Smith et. 

al. 2017, Lim, Chan & He 2015, Morris & Leach 2017, Ramirez et. al. 2014, 

Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b, Honkala & Berterö 2009, Claessens 

et. al. 2015; Savard & Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, Arthur & McArthur 

2016, Thorpe & McArthur 2017, Thorpe, McArthur & Richardson 2014, Vural et. al. 

2016) är att personer upplevde olika förändringar på grund av stomi vad gällande 

nästan alla aspekter i livet. Samstämmigheten kan tänkas bero på att stomi ger många 

en obehaglig känsla och att förlora kontrollen på tarm- eller blåstömningar samt ljud 

och lukter som vi fick lära oss sedan vi var små barn är en förödande händelse för 

många  (Nilsen 2011, s. 107).  

            Det finns även en samstämmighet mellan resultatet i detta arbete och annan 

litteratur. Resultatet stämmer överens med det Brown och Randle (2005) beskriver 

om att stomioperation kan påverka individers liv på många olika sätt samt det Persson 

och Hellström (2002) beskriver i deras studie att stomi ledde till personers förändrade 

kroppsbild, osäkerhet och rädsla, fysiska problem samt påverkan på deras sociala liv, 

sexualliv och olika aktiviteter. 



 

 21 

Denna kunskap anses av författaren ha en väsentlig roll i sjuksköterskans 

arbete vid personers återhämtning. Med hjälp av personernas upplevelser av att ha en 

stomi och erfarenheter av hur man adapterar stomi och återhämtar livet tillsammans 

med Aaron Antonovskys salutogenetiska modell kan sjuksköterskan ge personer 

individuellt stöd i fokus på personers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005, s. 43) och därmed stärka personers känsla av sammanhang så att 

de klarar sig bättre i den krissituationen som stomi leder till (Madum & Mortensen 

2010, s. 263). 

I sjuksköterskans arbete ingår naturligtvis att handleda och undervisa patienten 

om hur man sköter om själva stomin, undviker komplikationer, sådana kliniska stöd, 

men vad som också bör läggas vikt på i sjuksköterskans arbete är att hjälpa och stödja 

personer med deras psykiska behov som är osynliga men är lika viktiga för att hjälpa 

personer att återhämta sig optimalt. På grund av detta, anses av författaren att 

sjuksköterskan kan ta hjälp från KASAM vilken är en terori som ger bland annat 

kunskap kring faktorer som påverkar personers hälsa när de utsätts för både 

kroppsliga, psykiska, eller sociala påfrestningar (Antonovsky 2005, s. 9). Att hjälpa 

patienten utgår från deras medicinska behov är väsentligen viktigt, men om patienten 

också får möjlighet att få hjälp om den osynliga sidan är då anses av författaren 

sjukvården uppnår sin roll i största utsträckning.  
 
4.2.1 Den förändrade kroppen 
I resultatet framkom att personer med stomi fick ändrade kroppsliga utseenden och 

upplevde olika fysiska begränsningar. Emotionell chock på grund av stomis utseende 

och svårigheter vid stomihantering var personernas upplevelser efter 

stomioperationen och känslan av förändrade kroppen stärktes av den ändrade 

buksformen och närvarande av själva stomibandaget. Själva stomin tillsammans med 

störd kroppsfunktion, samt olika komplikationer ändrade personers klädstil, 

begränsade personer från kroppsrelaterade aktiviteter (Thorpe, Arthur& McArthur 

2016, Sinclair 2009, Lim, Chan & He 2015, Claessens et. al. 2015, Thorpe & McArthur, 

2017, Honkala & Berterö 2009, Vural et.al. 2016, Thorpe, McArthur& Richardson 2013, 
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Smith et. al. 2017, Ramirez et. al. 2014). Detta resultat stämmer överens med Persson 

och Hellströms (2002) studie vilken visar att personers känslor som avsky och 

emotionell chock samt inverkan på personer i sport och fritidsaktiviteter och socialt 

liv på grund av den förändrade kroppen.  

            Resultatet i föreliggande studie av att läckage som en faktor som bidrog till 

personers kroppsliga begränsningar belyser också i en annan studie (Carlsson, 

Berglund & Nordgren 2001) där författarna beskriver att rädsla för läckage ansågs 

vara en av de negativa aspekterna av att leva med stomi. I studier som gjordes av 

Jayarajah, Samarasekara och Samarasekera (2016) och Park et. al. (2017) beskriver 

författarna att hudproblem var den vanligaste komplikationen vid stomi och läckage 

är den vanligaste orsaken till hudproblem (Järhult & Offenbartl 2013, s. 321). Detta 

kan tyckas vara en förklaring till att många personer med stomi nämnde oro och 

rädsla för läckageproblemet. 

 
4.2.2 Psykisk påverkan 
Det framkom i resultatet att personer som har stomi har också fått en del psykisk 

inverkan framförallt deras kroppsbild ändrades och detta tillsammans med andra 

negativa känslor som att tappa kontrollen, frustration, oro, rädsla av att vara börda 

ledde till ett stort hot mot personers psykiska väbefinnande (Savard & Woodgat 2008, 

Sinclair 2009, Smith et. al. 2017, Thorpe, Arthur& McArthur 2016, Ramirez et. al. 

2014, Danielsen et. al. 2013a, Vural et. al. 2016, Thorpe & McArthur 2017, Lim, 

Chan & He 2015, Soerensen et. al. 2013b). Detta resultat överensstämmer med studier 

av Gesaro (2016), Brown och Randle (2005) samt Persson och Hellström (2002) i 

vilka alla författare beskriver att försämrad kroppsbild, känslor som stigma och skam 

var vanligt bland personer med stomi. Detta anses av författaren är kunskap som 

sjuksköterskan kan ha nytta av för att hjälpa personer att undanröja negativa tankar 

samt uppmuntra sociala interaktioner (Gesaro 2016).  

 

4.2.3 Sociala relationer 



 

 23 

Det framkom i resultatet att känslor som rädsla, obekvämhet och osäkerhet kring 

avslöjande av stomi var vanligt förekommande. Avslöjande var särskilt svårt vid 

potentiella partner där personer kände sig så svag för att skydda sin “splittrade 

identitet”. (Danielsen et. al. 2013a; Savard & Woodgat 2008, Thorpe & McArthur 

2017, Smith et. al. 2017, Ramirez et. al. 2014). Persson och Hellström (2002) menar 

också att hur man berättar för människor om sin stomi, vem ska man berätta för samt 

bekymmer om hur människor skulle reagera var ett återkommande problem bland 

deltagarna. 

            Det framkom också i resultatet att familjer och vänner uppfattades av de flesta 

som positiv medverkan i återhämtning och de kunde ge såväl praktiskt som mentalt 

stöd (Thorpe & McArthur 2017, Smith et. al. 2017, Sinclair 2009). Om relationen 

med familjen eller vänner uppfattades av personer som brist på förståelse då ledde det 

lätt till känslan av isolation från omgivningen och personers utvecklande av 

självförtroende förhindrades. Familjens negativa reaktion kan tänkas bero på att de 

också drabbades av ångest och depression i hög nivå i samband med stomi (Cotrim & 

Pereira 2008) så att det utvecklades negativa reaktioner i familjer och hade svårt att ge 

stöd på något sätt då de själva var i ett svårt psykiskt tillstånd.  

            Det framkom i resultatet (Sinclair 2009, Thorpe & McArthur 2017, Danielsen 

et. al. 2013a, Savard & Woodgate 2008) att personer med stomi var rädda för att 

återvända till det sociala- och arbetsliv av olika skäl. En annan studie (Carlsson, 

Berglund & Nordgren 2001) visar att för vissa personer var stomirelaterade problem, 

huvudsakligen läckage, den anledningen till att man slog upp arbetet. Praktiska 

problem har också visat sig vara den vanligaste orsaken till att sociala aktiviteter 

begränsades.  

            I resultatet (Thorpe & McArthur 2017, Savard & Woodgate 2008, Smith et. al. 

2017, Ramirez et. al. 2014, Vural et. al. 2016) framkom också att stomis negativa 

inverkan på personers sexualliv, vilket stämmer överens med det Manderson (2005) 

beskriver om att många män och kvinnors vuxenidentitet och känsla som ett sexuellt 

var hotade inte bara av den sjukdom som ledde till stomioperation, utan också av den 

levda erfarenheten av att ha en stomi. Brown och Randle (2005) menar också att 
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många som har stomi har bekymmer om sexuella problem och många hade minskat 

sexualliv efter stomibildningen. Deras sexuella lust hade minskat och många män 

förlorade sin förmåga att uppnå erektion.  

 

4.2.4 Upplevelser i sjukvården 

I resultatet (Lim, Chan & He 2015, Vural et. al. 2016, Danielsen et. al. 2013a, 

Danielsen et. al. 2013b, Savard & Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, McArthur & 

Richardson 2014) framkom att information och patientutbildning erbjudes av 

sjukvården förväntas att förbättras. Såväl mer trovärdig information som praktiskt 

innehåll vid preoperartiv patientutbidlning skulle uppskattas.  Detta stämmer överens 

med det Persson et. al. (2004) beskriver om att kvaliteten av vården bedömdes av de 

flesta som otillfredsställande och ännu fler patienter var missnöjda med informationen 

de fick och med sina möjligheter att diskutera sexuella frågor. I studien av Johansson 

et. al. (2003) beskriver författarna att vissa tyckte att de inte hade lärt sig tillräckligt 

om de möjliga biverkningar, vårdproblem och framtida vård samt var de inte nöjda 

med den utbildning de fick vad gällande stödja sociala, och ekonomiska aspekter och 

detta kan tänkas vara en förklaring till varför det finns en klyfta mellan information 

och utbildning som personer fick och deras upplevelser i verkligenheten.   

Tillgänglighet till sjuksköterskan ansågs av personer med stomi var oerhört 

viktigt.  Sjuksköterskans kompetens och attityder eller bemödande påverkade 

personers trygghet i vården samt deras psykiska välbefinnande (Thorpe, McArthur & 

Richardson 2014, Danielsen et. al. 2013a, Sinclair 2009). I studien som gjordes av 

Spiers et. al. (2016) visar också att många rapporterade deras negativa relationer med 

vårdpersonalen och en del upplevde sjuksköterskans dehumaniserade behandling där 

personer kände sig att sitt självvärde var påverkad negativt. Brown och Randle (2005) 

menar också att mer sjuksköterskor ska få utbildning kring stomivård.  

 

4.2.5 Att leva trots stomi 

I resultatet framkom att trots stomis negativa inverkan, förekom en del personer 

uppfattade deras stomi som positiv förkommande som gav dem en ny chans att leva 
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livet igen. Denna information kan man också se i Persson och Hellströms (2005) 

studie som författarna beskriver att vissa upplevde att livet var mycket lättare efter 

stomibildning på grund av deras upplevelser av de sjukdomsrelaterade symtom som 

till exempel, täta och akuta tarmrörelser. Samtidigt, visades det att personer använde 

sig av olika anpassningar och strategier för att kunna återvända till ett normalt liv och 

det överenstämmer med studien där Krouse et. al. (2009) beskriver att coping och 

acceptans var de största utmaningarna för personer med stomi och både 

problemfokuserade copingstrategier och emotion-fokuserade coping strategier 

användes för att behärska, tolerera, minska eller minimera stress. Detta anses kunna 

vara en förklaring till de olika strategierna som personerna använde, för att de är i den 

kampen för ett normalt liv och strategierna hjälper de att kunna hantera stomi både 

fysiskt och psykiskt och därmed återställa ett normalt liv.  

 

4.2.6 Diskussion om datainsamlingsmetod 

Tretton utvalda artiklar som har kvalitativ ansats använde sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Smith et. al. 2017, Lim, Chan & He 2015, Morris & Leach 

2017, Ramirez et. al. 2014, Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b, Honkala 

& Berterö 2009, Savard & Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, Arthur & McArthur 

2016, Thorpe & McArthur 2017, Thorpe, McArthur & Richardson 2014, Vural et. al. 

2016). Denna metod anses som den lämpligaste metoden för studier med kvalitativ 

ansats för att samla in data (Polit & Beck 2016, s. 506). Det menar också Olsson och 

Sörensen (2011, s. 132) att forskare kan få en bättre uppfattning om personers 

livsvärld genom användning av intervjuer.  

            Sex artiklar använde sig av semistrukturerade intervjuer (Smith et. al. 2017, 

Lim, Chan & He 2015, Morris & Leach 2017, Ramirez et. al. 2014, Honkala & 

Berterö 2009, Thorpe, McArthur & Richardson 2014). När en specifik uppsättning av 

ämnen ska övertäckas i en kvalitativ intervju, då används semistrukturerad intervju 

som datainsamlingsmetod och metoden ger möjlighet till deltagare att prata fritt med 

egna ord och på så sätt kan forskare få all information som krävs medan deltagare kan 

uttrycka och förklara som de önskar (Polit & Beck 2016, s. 510).  
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            Två av artiklarna använde sig av fokusgruppintervjuer som 

datainsamlingsmetod (Danielsen et. al. 2013a, Danielsen et. al. 2013b) vilket enligt 

Polit & Beck (2016, s. 511) är en metod med både fördelar och nackdelar. Metoden 

anses som effektiv därför att forskare får synpunkter från många personer vid en kort 

tid samt den är stimulerande för deltagare vilket potentiellt leder till djupare 

åsiktsuttalanden. Nackdelarna är att inte alla är bekväma att uttrycka sina åsikter 

framför en grupp och deltagares individuella åsikt kan hämmas på grund av 

gruppkultur. 

            Fem av artiklarna använde sig av ostrukturerade intervjuer (Savard & 

Woodgat 2008, Sinclair 2009, Thorpe, Arthur & McArthur 2016, Thorpe & McArthur, 

2017, Vural et. al. 2016). Ostrukturerade intervjuer är konversationella och interaktiva. 

En uppsättning frågor används inte vid ostrukturerade intervjuer, utan deltagare får 

berätta sina historier med lite avbrott (Polit & Beck 2016, s. 509). Detta anses av 

författaren vara ett mycket bra sätt att ta reda på personers livsvärld med liten risk att 

påverka deltagares berättelser.  

            En av de utvalda artiklarna som har kvantitativ ansats använde sig av enkät för 

att samla in data (Claessens et. al. 2015). Till skillnad från intervjuer, är enkät 

självadministrerad. Det är viktigt att frågorna uttrycks tydligt och enkelt i avseende av 

respondenters skiljande läsnivåer och förmåga att kommunicera skriftligt (Polit & 

Beck 2016, s. 243). Datainsamlingen genomfördes via internet med hjälp av ett 

marknadsundersökningssystem. Detta stämmer överens med vad Polit och Beck 

(2016, s. 243) beskriver om att det är alltmer vanligt att distribuera enkät via internet. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med en beskrivande design i syftet att 

beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med stomi. Detta anses vara en 

styrka då litteratustudie är ett bra sätt för att smmanställa tidigare framkomna 

forskning (Polit & Beck 2016, s. 87-88). 

            De utvalda artiklarna söktes i de elektroniska databaserna CINAHL, Pubmed 

och PsycINFO, vilka som enligt Polit och Beck (2016, s. 92-95) är särskilt 
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användbara databaser för sjuksköterskor. Sökningarna gjordes genom att använda 

MeSH termer och att söka utifrån databas “Thesaurus” i CINAHL och PsycINFO. 

Detta tillsammans med fritext sökning anses av författaren vara en styrka då det såväl 

smalnade av sökningarna som gav tillgång till vissa artiklar som inte kunde nås annars. 

Begränsningarna som peer reviewed och 10 år stärkte artiklarnas kvalitet, då enligt 

Olsson och Sörensen (2011, s. 73) är artiklarna granskade av granskare som är insatta 

i ämnet och är oberoende i förhållande till författaren. Sökorden som användes av 

föreliggande studie gav många träffar, men en svaghet som anses av författaren är att 

andra ord som också var relevanta till stomiområdet som kolorektal cancer, ulcerös 

colit, de vanligaste sjukdomarna till stomibildning, har inte testats vid sökningarna 

innan det bestämdes vilka ord som skulle användas, vilket tror författaren själv kanske 

kan ge en bredare träff. Endast primärkällor inkluderades till föreliggande studie, 

vilket anses som en styrka. Enligt Polit och Beck (2016, s. 88) att man bör lita mest på 

primärkällforskningsrapporter som var skrivna av forskare som utförde forskningen. 

Artiklarna som inte följer IMRAD format (Polit & Beck 2016, s. 60) exkluderades 

vilket anses också vara en styrka då det säkerställde att artiklarna var vetenskapliga.  

Föreliggande studie baseras på tretton kvalitativa artiklar och en kvantitativ 

artikel. Enligt Polit och Beck (2016, s. 577-578 ) är det en styrka då det ger en studie 

högre trovärdighet med användning av både kvalitativ ansats och kvantitativ ansats. 

Samtidigt har de kvalitativa artiklarna relevanta syften som föreliggande studie men 

med fokus på olika aspekter i livet, nämligen hur personers psykiska välbefinnande 

påverkas av stomi, stomis påverkan på personers vardagsliv, sociala liv samt sexualliv. 

Detta anses av författaren vara en styrka då det ger en bättre helhetsbild av personers 

upplevelser från olika aspekter.  

            Samtliga utvalda artiklar var skrivna på engelska och anses vara en svaghet då 

det inte är författarens modersmål. Dock har författaren översatt artiklarna med 

noggranhet för att undvika att informationen blir feltolkad.  

I dataanalyseringen har författaren läst artiklarna i sin helhet ett flertal gånger innan 

fokus lades på artiklarnas metod- och resultatdel. Detta gjordes i avsikten att öka 

studiens tillförliglighet. Polit och Beck (2016, s. 566) menar att det är ett bra 
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arbetssätt att två eller fler forskare codar, analyserar och tolkar data tillsammans, ett 

arbetssätt som heter “investigator triangulation”. Det saknade möjlighet för författaren 

att omväxla uppfattningar med någon då har författaren försökt att kompensera detta 

med att bearbeta artiklarna ett flertal gånger samt att rådgöra med handledaren så att 

risken av att studien blir partisk minskades i största utsträckning.  

Författaren har använt färgkodning för att analysera data och det anses vara en 

styrka. Kodning är ett användbart organisatoriskt verktyg för att organisera 

information på ett sätt som underlättar datahämtning och analys. (Polit & Beck 2016, 

s. 98). 

Författaren till föreliggande studie har inom hela processen försökt att förhålla 

sig objektiv och undvika att resultat påverkas av sina egna åsikter (Polit & Beck 2016, 

s. 559). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Stomibildning leder ofta till en genomgripande livsförändring för personen. Att få en 

stomi gör att många hamnar i en svår situation där både personens psykiska 

välbefinnande, social- och arbetsliv, sexualliv påverkas. Sjuksköterskans arbete är 

betydelsefullt för personer med stomi både preoperativt, postoperativt och i 

uppföljningen. Att förstå hur personer uppmanas i deras vardagsliv, vilka behov 

personer har, vilka faktorer som spelar viktig roll i personers återhämtning samt vad 

som behöver förbättras är oerhört viktigt för att handleda, undervisa och stödja 

personer med stomi. Resultatet i föreliggande studie ger en djupare förståelse för 

livssituation av personer med stomi vilket kan gynna sjuksköterskans arbete och bidra 

till att höja vårdkvalitet som just såväl personer med stomi som alla andra patienter 

behöver. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie belyser personers upplevelser av att leva med stomi. Resultatet 

visar att det finns utrymme för att förbättra vården kring det här området. Därför 

skulle det bli värdefullt att forska mer kring området i fokus på sjuksköterskans 
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upplevelser av att vårda personer med stomi samt vilka faktorer som påverkar 

sjukskötersans arbete för att erbjuda patienter med stomi en bättre sjukvård.  

 

4.6 Slutsats 

Stomibildning innebär en genomgripande livsförändring för personer då alla aspekter 

av livet påverkas. Personer utsätts i en svårsituation som ett hot mot personers 

fysiska- och psykiska välbefinnande, sociala liv, arbetsliv samt sexualliv. Trots all 

negativ påverkan kämpar många för att återställa ett normalt liv och behovet av att få 

bättre patientutbildning och information visades tydligt samt sjuksköterskans 

bemötande och kompetens kring området förväntades att förbättras. Sjuksköterskans 

arbete är betydelsefullt vad gällande både preoperativutbildning, postoperativ 

omvårdnad och patientutbildning samt i uppföljning. Föreliggande studie ger en 

djupare förståelse för personer av att leva med stomi och kunskapen kan gynna 

sjuksköterskans arbete och därmed höja vårdkvaliteten. 
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Att få en bättre förståelse för de utmaningar 
som personer som lever med stomi har i 
vardagslivet. 

Flertalet personerna hade problem som läckage och 
gasproblem, vilket bland annat hade en negativ inverkan på 
sömnen, eller leder till frekvent bandagebytning. De som 
använder tvådelsbandage var bekymrade över 
anslutningsfel och de därtill hörande konsekvenserna. 

Danielsen, A.K., Soerensen, 
E.E., Burcharth, K. & 
Rosenberg, J. 2013. 
Denmark. 

Att undersöka patienternas erfarenheter av 
effekter av ett tillfälligt stomi i deras vardag. 
Dessutom ville vi skapa ny kunskap och 
förståelse för att lära sig att leva med ett stomi. 

En tillfällig stomi ledde till känslor av osäkerhet, känslor 
av stigma och bekymmer om avslöjande. Patienter föreslog 
gruppbaserad patientutbildning med pedagoger som själva 
har stomi för att säkerställa att information om stomin var 
baserad på verkliga erfarenheter. 
 
 

Danielsen, A.K., Soerensen, 
E.E., Burcharth, K. & 
Rosenberg, J. 2013. Denmark. 

 

Att undersöka effekterna av permanent stomi 
på patienternas vardag och för att få ytterligare 
insikt i deras behov av stomirelaterad 
utbildning. 

Stomabildning ledde till känslor av stigma, bekymmer om 
avslöjande, ett behov av kontroll och självpålagda gränser. 
Patienterna upplevde svårigheter att identifiera sina nya liv 
med sina liv före operationen. Deltagarna uppgav att de 
måste ses som en hel person, ha nära kontakt med 
vårdgivare och få pålitlig information om livet med stomi. 
Deltagarna föreslog gruppundervisning.  
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Honkala & Berterö. 
2009. Sverige. 

Att få ökad kunskap och förståelse för vad som 
lever med stomi betyder som en kvinna och hur 
det påverkar livssituationen. 

Resultaten illustrerades av tre teman: “Kroppsliga 
begränsningar” beskriver hur kvinnorna upplever stomin 
och deras kropp och orsakar begränsningar i olika 
aktiviteter. “Jag som kvinna” beskriver hur kvinnorna 
upplever sig som kvinnor och olika roller i kombination 
med det. “Anpassning till det dagliga livet” visar hur 
kvinnorna har olika strategier för att hantera det dagliga 
livet. Kärnan identifierades och tolkades som försoning till 
ett förändrat liv. 
 

Lim, S.H., Chan, C. & He, H-
G. 2015. Singapore. 

Syftet med denna studie var att undersöka 
patienternas erfarenheter av att utföra egenvård 
av stomin under den postoperativa perioden. 

Fem teman identifierades: processen för acceptans och 
självhantering av stomi, fysiska begränsningar, 
psykologiska reaktioner, socialt stöd och behov av läglig 
och tillräcklig patientutbildning. 
 

Morris, A. & Leach, B. 2017. 
Storbritannien. 

Att beskriva och förbättra förståelsen av pre- 
och post-ileostomierfarenheter hos patienter 
med Crohns sjukdom. 

Två huvudteman framkom: styrs av Crohns sjukdom och 
övergång till ett nytt liv med ileostomy. Crohns sjukdoms 
symtom kontrollerade dagliga aktiviteter. Ett mindre tema 
uppstod: minnen av Crohns sjukdom. Deltagarna utryckte 
att deras minnen av sjukdomen påverkade livet med 
ileostomi. Där sjukdomen kontrollerade alla former av 
människors liv före ileostomi bildning, var stomibildning 
en positiv upplevelse eftersom det hjälpte de för att hantera 
symtomen. 
 

Ramirez, M., Altschuler, A., 
McMullen, C., Grant, M., 
Hornbrook, M. & Krouse, R. 
2014. USA 

Hur personers personlighet attackeras av stomi. Tre teman identifierades: förändrad fekal habitus som 
störning av personligheten, strategier för 
personlighetsjustering efter stomioperation, och 
omvärdering.  



 

 4 

Savard, J. & Woodgat, R. 
2009. Kanada. 
 

Att komma fram till en förståelse för de 
levande erfarenheterna hos unga vuxna med 
inflammatorisk tarmsjukdom och stomi. 

"Att dölja och avslöja själv" var essensen av unga vuxnas 
erfarenheter. Döljandet av sitt sanna jag var delvis, på 
grund av de symptom som de upplevde och de påverkan 
som sjukdomen hade på sina föränderliga kroppar. Unga 
med ulcerös colit och stomi upplevde många oroliga 
känslor som drabbade deras självkänsla, vilka 
sjuksköterskor behöver känna till. 
 

Sinclair, L.G. 2009. Kanada. 
 

Att beskriva erfarenheterna hos unga vuxna 
som lever med permanent ileostomi. Målet var 
att avtäcka mening i sina berättelser för att 
lägga till kunskapsbasen för sjuksköterskor och 
andra vårdgivare som vårdar unga vuxna 
patienter med permanent stomi. 

Olika teman identifierades och betraktades inom de 
biofysiska, psykologiska och sociala delarna av deltagarnas 
berättelser. Vanliga teman var associerade med 
sjukdomsprocesser, sjukhusvistelse och sociala och 
personliga anpassningar för att leva med permanent 
ileostomi. 
 

Smith, J.A., Spiers, J., 
Simpson, P., Nicholls, A.R. 
2017. Storbritannien. 

Denna artikel rapporterar en djup idiografisk 
analys av erfarenheten av att leva med  
ileostomi. 

Två teman uppstod från data: ileostomi intrapersonal 
påverkan och påverkan av ileostomi på relationer med 
andra. Författarna fann att ileostomi kan destabilisera 
självkänslan, störa kroppsbilden och förändra erfarenheter 
av ålder och sexualitet. Avslöjande av ileostomy var svårt 
för visa. Intima- och vänrelationer utmanades, medan andra 
familjeförhållanden i stor utsträckning karaktäriserades 
som stödjande. 
 

Thorpe, G., Arthur, A. & 
McArthur, M. 
2016. Storbritannien. 

Att utforska erfarenheten av att leva med en ny 
stomi, med fokus på kroppslig förändring. 

Stomibildning förändrade det ta för givet förhållandet som 
individer hade med sina kroppar gällande föreställning, 
funktion och känsla, som undergräver enheten mellan 
kropp och själ. Ökad förtrogenhet med och kontroll över 
deras stomi över tiden minskade medvetenheten om sin 



 

 5 

 
 
 

förändrade kropp, underlättar anpassning och 
självacceptans. 

Thorpe, G. & McArthur, M. 
2017. Storbritannien. 

För att förstå erfarenheten av att leva med en 
ny stomi. Studien utforskar temat "störd social 
värld", och lyfter fram hur stomioperation 
påverkar individens förmåga att delta i sociala 
aktiviteter.  
 

Tre kategorier identifierades: deltagande i den sociala 
miljön; interpersonella relationer: förändringar och 
utmaningar, och måluppsättning. 

Thorpe, G., McArthur, M. & 
Richardson, B. 2014. 
Storbritannien. 

Att utforska den individuella erfarenheten av 
att leva med en ny stomi och interaktioner med 
vården. 

Tre teman identifierades: relationer med vårdpersonal, 
förberedelser och återhämtning av självständighet. Det 
avslöjades hur man byggde upp en ny känsla av 
förkroppsligat själv och ökat socialt förtroende 
underlättades genom att återvinna fysisk kapacitet, hantera 
stomifunktion, målmedveten vård och acceptans och stöd 
från andra. Vissa konflikter mellan specialist- och 
vårdbaserade sjuksköterskor framhävdes. 
Tillhandahållande av hälso- och sjukvård från alla 
discipliner bidrog till att fastställa patientens beslutsamhet i 
anpassning till och acceptans av stomi. 
 

Vural, F. et al. 2016. Turkiet. Att beskriva de levande upplevelserna hos 
personer med stomi relaterade till sexuell 
funktion och uppfattningar och deras 
förväntningar på de stomisjuksköterskor som 
vårdar dem. 

Fem teman framkom: förändringar i sexuallivet, 
förändringar i kroppsbilden, rädsla och ångest som 
upplevdes under samlag, psykologiska effekter av sexuella 
problem och förväntningar om sexuell rådgivning från 
stomisjuksköterskor. 
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Claessens, I., 
Probert, R., 
Tielemans, C., 
Steen, A., 
Nilsson, C., 
Dissing, B. & 
Størling, M.Z. 
2015. 
Storbritannien, 
France, Tyskland, 
Nederländerna, 
Italien, Belgien, 
Sverige, USA, 
Kanada, 
Australien, Japan. 

The ostomy life study: 
the everyday 
challenges faced by 
people living with a 
stoma in a snapshot. 

Undersökande 
design med 
kvantitativ ansats.  

Över 4000 personer 
från 11 länder, minst 
18 år. 

Enkät med frågor om 
fyra huvudämnen och 
frågor om demografi, 
beskrivning av 
peristomala området, 
användning av 
utrustning och rutin för 
byte av 
stomiutrustning. 

Data samlades in och 
bearbetades av en 
marknad 
forskningssystem och 
analyserades med SAS 
version 9.2. 

Danielsen, A.K., 
Soerensen, E.E., 
Burcharth, K. & 
Rosenberg, J. 
2013. 
Denmark. 

Impact of a temporary 
stoma on patients’ 
everyday lives: 
feelings of 
Uncertainty while 
waiting for closure of 
the stoma. 

Hermeneutisk och 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

7 personer, 5 män, 2 
kivnnor med rektal 
cancer/IBD, mellan 40 
och 75 år. 

Gruppintervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Danielsen, A.K.,  
Soerensen, E.E., 
Burcharth, K. & 
Rosenberg, J. 
2013. Denmark. 

 

Learning to live with a 
permanent intestinal 
ostomy: Impact on 
everyday life and 
educational needs. 

Fenomenologisk 
och hermeneutisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

15 personer med 
permanenta stomier 
delas i två grupper 
med anledning, cancer 
eller icke-cancer 
sjukdom. Medleålder 
är 66 och 63. 

Gruppintervjuer. Kvalitativ innehålls- 
analys med hjälp av 
NVIVO8 software 
program. 

Honkala & 
Berterö. Sverige. 
2009. 

Living with an 
ostomy: Women’s 
long term experiences. 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

17 vuxna kvinnor som 
äldre än 18 år och har 
haft stomi i minst två 
år. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Tolkningsfenomenolog
isk analys. 

Lim, S.H., Chan, 
C. & He, H-G. 
2015. Singapore. 

Patients’ experiences 
of performing self-
care of stomas in the 
Initial postoperative 
period. 

Beskrivande design 
med kvalitativ 
ansats. 

12 personer, 7 män och 
5 kvinnor med ålder 
mellan 40 och 72 år. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Morris, A. & 
Leach, B. 2017. 
Storbritannien. 

A qualitative 
exploration of the 
lived experiences of 
patients before and 
after ileostomy 
creation as a result of 
surgical management 
for Crohn’s disease. 
 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

10 patienter varav 6 
kvinnor, 4 män i åldern 
34 till 83 år med 
Crohns sjukdom och 
ileostomy.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Tolkningsfenomenolog
isk analys. 

Ramirez, M., 
Altschuler, A., 
McMullen, C., 
Grant, M., 

“I didn’t feel like I 
was a person 
anymore”: 
Realigning full adult 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

19 kvinnor med stomi 
som hade överlevt 
minst fem år sedan sin 
cancerdiagnos med 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Koding och Auerbach 
& Silversteins modell 
användes. 
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Hornbrook, M. & 
Krouse, R. 
2014. USA 

personhood after 
ostomy surgery. 

medelåldern 70 år. 

Savard, J. & 
Woodgat,R. 
2009. Kanada. 
 

Young peoples' 
experience of living 
with Ulcerative Colitis 
and an ostomy. 

 

Fenomenologisk 
och hermeneutisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

6 vuxna mellan 19 och 
24 år som 
diagnostiserade med 
Ulcerös kolit och hade 
haft en tillfällig stomi. 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

Analysen var guidad 
av de procedurer från 
Van Manen. 
 
 

Sinclair, L.G. 
2009. Kanada. 
 
 

Young adults with 
permanent 
ileostomies: 
Experiences during 
the first 4 years after 
surgery. 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

7 unga vuxna med 
permanent stomi i 
mindre än 4 år, varav 3 
män och 4 kvinnor 
mellan 24 och 40 år. 
 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

Clandinin och 
Connellys ramverk 
som beskriver 4 
riktningar användes. 

Smith, J.A., 
Spiers, J., 
Simpson, P., 
Nicholls, A.R. 
2017. 
Storbritannien. 

The psychological 
challenges of living 
with an ileostomy. 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

21 personer som lever 
med en ileostomi. 10 
män, 11 kvinnor, 
mellan 23 – 72 år. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

IPA (Interpretative 
phenomenological 
analysis). 

Thorpe, G., 
Arthur, A. & 
McArthur, M. 
2016. 
Storbritannien. 

Adjusting to bodily 
change following 
stoma formation: a 
phenomenological 
study. 

Phenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

12 deltagare i olika 
åldersgrupper mellen 
30 till 70 år , 7 män 
och 5 kvinnor. 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

Ett fem-steg sram 
användes. 

Thorpe, G. & 
McArthur, M. 
2017. 

Social adaptation 
following intestinal 
stoma formation in 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

12 personer med olika 
diagnoser i olika 
åldersgrupper mellan 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

En sex-stegs iterativ 
ram användes. 
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Storbritannien people living at home: 
a longitudinal 
phenomenological 
study. 

30 och 70 år. 

Thorpe, G., 
McArthur, M. & 
Richardson, B. 
2014. 
Storbritannien. 

Healthcare 
experiences of 
patients following 
faecal output 
stoma-forming 
surgery: A qualitative 
exploration. 

Existentiell 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

12 personer som har 
stomi i olika 
åldersgrupper mellan 
30 och 70år. 
10 vårdpersonaler 
intervjuades för att 
tillhandahålla 
kompletterande data. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

En fem-stegs analytisk 
ram användes. 

Vural, F. et al. 
2016. Turkiet. 

The impact of an 
ostomy on the sexual 
lives of the persons 
with stomas. 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

14 personer varar 7 
män och 7 kvinnor 
som lever med en 
stomi i minst 2 
månader. 

Ostrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 
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