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Abstract 
 
The aim of this literature review was to describe the quality of life in stoma patients after 

stomasurgery. Different combinations of the keywords “stoma”, “Quality of Life”, 

“stomasurgery” were used when searching in the databases Medline, Cinahl, Academic 

Search Elite and PubMed. A total of nineteen articles were used in the result. Fifteen studies 

had comparing design and four studies had describing design. Eighteen studies used 

questionnaires and one study used interviews for data collecting. Five studies did not concern 

the instruments' validity or reliability, fourteen studies referred to previously performed 

reliability's/validity tests. The sample sizes varied from 7 to 704 patients. Long-term quality 

of life in stoma patients shows contradictory results. Four studies showed that a brook uniting 

reservoir/pouch more or less did not change the quality of life. But that the body perception 

became better. One study showed that men´s Quality of Life was not effected by having a 

stoma, while women were effected to a greater extent, which led to a changed lifestyle and 

self-image among the women. Three studies showed that patients that are fecal incontinent 

has better social quality of life if they undergo stomasurgery. Four studies showed that 

patients with colon or rectal cancer and stoma had poorer quality of life than non-stoma 

cancer patients. Four studies showed that more therapy such as colostomy irrigation and 

relaxation gives better quality of life. 

 

Keywords; “Quality of Life”, “stoma” and “stomasurgery” 
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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva människors upplevelse av livskvalitet efter en 

stomioperation. Olika kombinationer av sökorden ”stoma”, ”quality of life”, ”stomasurgery” 

användes vid sökning i databaserna Medline, Cinahl, Academic Search Elite och Pub Med. 

Totalt användes 19 artiklar i resultatet. Resultatet visade att samtliga studier hade som syfte 

att undersöka livskvaliteten hos stomiopererade patienter. Femton studier hade jämförande 

design och fyra studier hade beskrivande design. Arton studier använde sig av enkäter och en 

studie använde sig av intervjuer för datainsamling. Fem studier berörde inte instrumentens 

validitet eller reliabilitet, fjorton studier refererade till tidigare utförda 

reliabilitets/validitetstester. Undersökningsgruppernas storlek varierade från 7 till 704 

patienter. Resultatet var motstridigt inom långsiktig livskvalitet hos stomiopererade. Fyra 

studier visade att en bäckenreservoar/pouch i stort sett inte förändrade livskvaliteten, men att 

kroppsuppfattningen blev bättre. En studie visade att mäns livskvalitet inte påverkades av att 

ha stomi, medan kvinnor påverkades i större utsträckning, vilket ledde till en förändrad livsstil 

och självbild hos kvinnorna. Tre studier visade att patienter som är avföringsinkontinenta får 

bättre social livskvalitet om de genomgår en stomioperation. Fyra studier visade att patienter 

med tjock eller ändtarmscancer och stomi hade sämre livskvalitet än de med endast cancer. 

Fyra studier visade att mer terapi i form av tarmsköljning eller avslappning ger bättre 

livskvalitet. 

 

 Nyckelord; ”livskvalitet”, ”stomi” och ”stomioperation” 
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1. Introduktion 

1.1 Förekomst av stomi 

I Sverige finns det cirka 20 000 stomiopererade i varierande åldrar (1). Innan patienterna får 

stomi har många av dem ofta genomgått år av operationer och en stomioperation är därför ofta 

sista möjligheten till ett relativt problemfritt liv. I en tidigare undersökning av 69 opererade 

tyckte de flesta att stomin inte begränsade deras liv. Trots detta kände de att livskvaliteten var 

dålig, men varken ångest eller depression var vanligt (2).  

 

1.2 Bakomliggande orsaker till stomioperation 

Crohns sjukdom innebär en kronisk inflammation där slemhinnan i tarmen angrips och djupa 

sår bildas. Det kan drabba hela mag-tarm systemet men vanligast är att det uppkommer i 

nedersta delen av tunntarmen och/eller första delen av tjocktarmen. Typiskt för denna 

sjukdom är att symtomen kommer och går, ibland är det väldigt intensivt och ibland 

symtomlöst. Ofta är det unga människor, mellan 18-30 år, som drabbas av Crohns sjukdom 

och ca 400 personer drabbas sammanlagt varje år (3). 

 

Ulcerös Colit är också en kronisk inflammation i mag-tarm systemet, den lokaliserar sig oftast 

i ändtarmen och drabbar, även den, unga människor. Till skillnad från Crohns sjukdom kan 

inte ulcerös colit drabba hela mag-tarm systemet. Varje år får ca 500-1000 personer diagnosen 

Ulcerös Colit i Sverige (4). 

 

Ändtarmscancer uppstår i ändtarmens slemhinna, det kan börja som en polyp som växer och 

utvecklas till en cancertumör, men det kan även börja som ett sår. Precis som andra 

cancerformer kan den sedan sprida sig och bilda metastaser på andra ställen i kroppen (5).  

Ändtarms och tjocktarmscancer drabbar ofta äldre personer över 65 år. Bara i Sverige 

insjuknar ca 1900 i ändtarmscancer och 3600 i tjocktarmscancer varje år (6). 

 

1.3 Olika stomier 

Kolostomi och Ileostomi är två olika slags stomier. Vid colostomi opereras ändtarmen bort 

och tjocktarmens (Colon) mynning läggs utanför magen, ofta är ändtarmscancer orsak till 

denna operation. Ileostomi innebär att hela tjocktarmen opereras bort och mynningen av 

tunntarmen (Ileum) läggs utanför magen. Bakgrunden till denna operation är oftast Ulcerös  
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Colit eller Crohns sjukdom. Ileostomi kan vara antingen temporär eller permanent. Temporär 

ileostomi kan anläggas under tiden det görs andra operationer i tarmsystemet, medan en 

permanent ileostomi används när det inte finns någon bättre lösning och när annan medicinsk 

behandling inte är tillräcklig (7). 

   

Figur 1: Placering av olika stomier 

 

 

Ileo pouch anal anastomos är ett annat alternativ för patienter med framförallt Ulcerös Colit, i 

undantagsfall patienter med Crohns sjukdom. Vid en sådan operation konstruerar man en 

reservoar som fungerar som en behållare för tarminnehållet, som sedan töms på vanligt sätt 

(7). 

 

1.4 Livskvalitet 

 Enligt Nordenfelt är livskvalitet något som är beroende av yttre välfärd från vår omgivning 

och inre välbefinnande, såsom psykisk och fysisk hälsa. Nordenfelt själv beskriver livskvalitet 

så här ”Att ha välbefinnande är att befinna sig i ett positivt mentalt tillstånd”(8). Livskvalitet 

är ett subjektivt sätt att värdera sitt livs innehåll (9). Det är svårt att mäta en individs 

livskvalitet vid ett specifikt tillfälle, eftersom det är många delar som har betydelse. För att 

kunna mäta livskvalitet måste man gå in på de specifika delarna: ekonomi, relationer och 

hobbys och mäta dessa var för sig, för att få helheten (10). Studier har visat att stomi påverkar 

båda parter i ett förhållande och därigenom också sexlivet. Patienten har efter operationen en 

ny kropp att acceptera och båda måste förstå att det kan läcka, låta och lukta från stomin, detta 

kan göra det svårt att slappna av. Det är vanligt bland många som går igenom en sådan här 

operation att de känner sig oattraktiva, en del förlorar till och med helt sin sexlust. En av 

riskerna blir att lustkänslor ihopkopplas med äckelkänslor och det gäller då att försöka 

ignorera dessa känslor (11). 
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Olika instrument har utvecklats för att mäta livskvalitet, ett av dessa är SF-36 som kan 

användas på en hel befolkning men också på individnivå, för att mäta olika sjukdomars 

inverkan på funktion och välbefinnande. SF-36 innehåller 36 frågor där personen svarar 

utifrån hur han/hon själv uppfattar sin hälsa. I mer än 10 år har SF-36 utvecklats och det är 

idag ett av de mest använda och beprövade instrumenten för att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet. SF-36 anpassas och standardiseras därför att resultat från olika länder ska gå att 

jämföras (12). Utifrån WHO´s definition av hälsa har SF-36 utvecklats, därför utgår 

hälsoenkäten från dessa områden: Fysisk funktionsförmåga, Rollfunktion - fysiska 

begränsningar, Smärta, Allmän hälsa, Vitalitet, Social funktion, Rollfunktion - känslomässiga 

begränsningar, Psykiskt välbefinnande (13). 

 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal ska genom behandling, omvårdnad och uppföljning 

ge patienten en bra grund för en god livskvalitet. 

 

1.5 Problemområde 

Inom alla områden i sjukvården  möter allmänsjuksköterskan och annan vårdpersonal  

stomiopererade patienter. Kunskap om bakomliggande sjukdomar och om hur livskvaliteten 

kan upplevas av patienterna, kan ha betydelse för den vård som ges. En samlad bild av 

forskning som har gjorts mellan 1989 och 2006, inom det här området kan öka 

förutsättningarna att ge patienterna adekvat vård och bemötande.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet efter en 

stomioperation. 

 

1.7 Frågeställning 

• Hur beskriver litteraturen att patienter upplever sin livskvalitet efter en 

stomioperation? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (14).  

 

2.2 Litteratursökning 

Vid artikel sökningen användes 5 olika databaser, Medline, Academic Search Elite, Cinahl 

och Pub Med. Olika kombinationer av sökorden ”Stoma”, ”Quality of Life”, och ”Ostomy” 

användes. Ibland nyttjades likvärdiga ord av sökorden för att hitta fler artiklar eftersom att de 

ursprungliga sökorden inte gav tillräckligt . Se tabell 1 för utfall av sökningen. 

 

Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar. 

Databas  Sökord  Utfall  Antal valda 

 

 

Medline  “Stoma” AND   

  “Quality of Life” 284  11 

 

  “Ostomy” AND  

  “Sexlife”  1  1 

 

  “Body Image” AND  

  “Stoma”  69  1 

 

  “Quality of Life” AND 

  “Colostomy”  241  1 

 

  “Ostomy” AND “cancer” 

AND “Quality of Life” 202  2 

 

   

Academic Search Elite “Stoma” AND 

  “Quality of Life” 49  0 
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  “Ostomy” AND 

  “Quality of Life” 28  1 

 

  

Cinahl  “Ostomy” AND 

  “Quality of Life” 11  1 

 

  “Stoma” AND 

  “Quality of Life” 4  0 

 

 

Pub Med  “Ostomy” AND 

  “Quality of Life” 86  1 

 

  “Body image” AND 

  “Stoma”  21  0 

___________________________________________________________________________ 

    996  19 

 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Författarna begränsade urvalet till artiklar skrivna på engelska, som berörde livskvalitet hos 

stomiopererade. Författarna valde bara de artiklar som gick att få tag på gratis. Artiklar som 

berörde barn eller var för medicinskt inriktade valdes bort. Av 996 abstract var det många 

som återkom vid olika kombinationer av sökord, av dessa lästes de abstract som ansågs beröra 

valt ämnesområde och sedan valdes 19 av dessa ut som var mest relevanta för författarnas 

frågeställningar. Dessa artiklar skrevs då ut i fulltext och det är dem som använts i resultatet.  

 

2.4 Dataanalys 

Vid bearbetningen beaktades hur författarna av artiklarna diskuterat artiklarnas reliabilitet, 

validitet och trovärdighet (15). Valda artiklar lästes igenom flera gånger av båda författarna 

och varje gång togs viktiga stycken ut och översattes till svenska. Författarna försökte hitta 

gemensamma nämnare i artiklarna och utifrån studiernas resultat framkom fyra kategorier: 

livskvalitet hos stomiopererade patienter, livskvalitet hos patienter med 
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bäckenreservoar/pouch, livskvalitet hos avföringsinkontinenta, livskvalitet hos patienter med 

tjock- och ändtarmscancer och andra faktorer som påverkar stomiopererades livskvalitet. I 

vissa fall kunde flera artiklar behandla ämnen som gjorde att de hamnade inom flera 

kategorier. De delar som belyste studiernas syfte och frågeställningar sorterades in i en tabell 

med rubrikerna: titel/författare, syfte, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, resultat och 

validitet (15).   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansåg att det inte fanns några forskningsetiska hinder i denna litteraturstudie 

eftersom undersökningarna som användes i resultatet redan är gjorda. De forskningsetiska 

övervägandena gällande urval med mera är gjorda av de ursprungliga forskarna och 

författarna läste igenom hur detta presenterades i respektive artikel (15). 

 

 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras i en tabell och i löpande text med en huvudrubrik: Upplevelser av 

livskvalitet hos stomiopererade och underrubrikerna: Livskvalitet hos patienter med 

bäckenreservoar/pouch, Livskvalitet hos avföringsinkontinenta, Livskvalitet hos patienter 

med tjock- och ändtarmscancer och Andra faktorer som kan ha betydelse för stomiopererades 

livskvalitet. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklarna i resultatet 

Titel och Författare  Syfte  Undersökningsgrupp Datainsamling 

metod och design 

Validitet, 

Reliabilitet/ 

trovärdighet 

Resultat 

20. Prospective analysis of 

quality of life  

After reversal of a 

defunctioning loop 

ileostomy. 

J.Camilleri-Brennan et al 

 

Att mäta förändringar i 

patienters livskvalitet efter en 

upphävning av ofungerande 

ileostomi, bland ändtarmscancer 

patienter. 

 

 

20 patienter 

Land: England 

Publicerad i Blackwell 

Science 2002 

 

3 enkäter:  

QLQ-C30 

QLQ-CR38 

SF-36 

Jämförande design 

Referens 

finns ej. 

Upphävande av 

ofungerande ileostomi, 

resulterar i signifikant 

förbättring av 

livskvalitet. 

16. Long-term prognosis in 

Crohn´s disease: 

Factors that effect quality 

of life. 

C. Canavan et al 

Att undersöka om livskvaliteten 

hos patienter med Crohn´s 

sjukdom blir bättre med tiden 

efter en diagnos. 

158 patienter 

Land: England 

Publicerad i The 

Authors Journal 

Compilation  2006 

2 enkäter: 

IBDQ 

RFIPC 

Plus extra frågor. 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Ingen skillnad i 

livskvalitet bland 

nydiagnostiserade 

patienter och de som 

etablerat sig i sin 
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  sjukdom. 

23. Quality of life after 

pouch excision. 

H. T. Tan et al 

Att undersöka livskvaliteten hos 

patienter med Ulcerös Colit. 

Genom att jämföra de som gjort 

en reservoar med de som gjort 

en proctocolectomi. 

24 patienter 

Land: England 

Publicerad i Brittish 

Journal of Surgery 1998 

Enkät  

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Medelvärdet av de flesta 

mätområden visade 

ingen signifikant 

skillnad mellan pouch 

excision och 

proctocolectomy. 

26. Is the quality of life 

better in patients with 

colostomy than patients 

with fecal incontinence? 

P. Colquhoun et al 

Att undersöka om livskvaliteten 

är bättre hos patienter med 

kolostomi än hos patienter med 

avföringsinkontinens. 

110 patienter 

Land: USA 

Publicerad i World 

Journal of Surgery 2006 

 

SF-36 

FIQOL 

CCF-FI 

CCFOFI 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

En kolostomi är ett bra 

alternativ för patienter 

som lider av 

avföringsinkontinens 

och de anser sig få 

bättre livskvalitet efter 

operationen. 

17. Long-term outcome 

and quality of life after 

continent Ileostomy. 

Gurel Nessar et al 

 

 

Utvärdera patienters långsiktliga 

livskvalitet som genomgår Kock 

kontinent ileostomi. 

216 patienter 

Land: USA 

Publicerad i Diseases of 

the Colon and Rectum  

2006 

Ett uppföljnings 

frågeformulär och 

CGQL 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Livskvalitets mätningar 

hos patienter med 

kontinent ileostomi var 

bättre jämfört med 

patienter med Brooke 

ileostomi. 

27. Quality of life after 

Brook ileostomy and ileal 

pouch anal anastomosis. 

John H Pemberton et al 

Undersöka livskvaliteten hos 

patienter med bäckenreservoar 

och Brooke Ileostomi. 

704 patienter 

Land: USA 

Publicerad i Annual 

Surgery 1989 

Enkät  

Jämförande design 

Referens 

finns ej. 

Patienter med 

bäckenreservoar 

upplevde det signifikant 

lättare att utföra dagliga 

aktiviteter, jämfört med 

patienter med Brooke 

ileostomi . 

28. Does a colostomy alter 

quality of life in patients 

with 

A spinal cord injury? A 

controlled study. 

N. Randell et al 

Att undersöka huruvida en 

kolostomi ändrar livskvaliteten 

för patienter med 

ryggmärgsskada. 

52 patienter.  

Land: Nya Zeeland 

Publicerad i Spinal Cord 

39  2001 

Burwood 

Questionnaire 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Ingen signifikant 

skillnad i upplevelse av 

livskvalitet mellan 

grupperna: 

ryggmärgsskadade med 

kolostomi och 

ryggmärgsskadade utan 

kolostomi.. 

29. Quality of life in rectal 

cancer patients. A four 

year prospective study. 

Jutta Engel et al 

Att uppskatta långsiktlig 

livskvalitet i ett urval av 

ändtarmscancer patienter. 

329 patienter 

Land: Tyskland 

Publicerad i Annals of 

Surgery 2003 

2 enkäter 

QLQ-30 

CR-38 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Stomipatienter hade 

signifikant sämre 

livskvalitet än patienter 

utan stomi. 

Livskvaliteten 

förbättrades mycket för 

patienter vars stomi blev 

tillbaka opererad.  

24. What are the 

differences in body image 

between patients with a 

conventional stoma 

compared with those who 

have had a conventional 

stoma followed by a 

Att undersöka skillnaden i 

kroppsuppfattning mellan 

patienter med en sedvanlig stomi 

och patienter med sedvanlig 

stomi som sedan fått en 

kontinent pouch. 

7 patienter. 

Land: England 

Publicerad i Journal of 

advanced nursing 1991 

Intervjuer  

Beskrivande 

design 

Credibility 

diskuteras. 

Att ändra från en 

inkontinent ileostomi till 

en kontinent pouch är 

ett stort trauma för en 

människa. 
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continent pouch? 

Mave J Salter et al 

30. Measurement of 

health-related quality of 

life in the early follow-up 

of colon and rectal cancer. 

Timothy R. Wilson et al 

Att identifiera faktorer som 

påverkar hälsorelaterad 

livskvalitet vid tidig uppföljning 

av patienter med tjock- 

ändtarmscancer. 

201 patienter.  

Land: England 

Publicerad i Diseases of 

the Colon and Rectum  

2006 

4 enkäter 

Beskrivande 

design 

 

Ja, referens 

finns. 

Yngre patienter med 

stomi och de som lider 

av diarré eller 

förstoppning är de som 

troligen skattar sin 

hälsorelaterade 

livskvalitet lägre efter 6 

veckor. 

32. The effect of 

progressive muscle 

relaxation training on 

anxiety and quality of life 

after stoma surgery in 

colorectal cancer patients. 

Yuk Lung Cheung et al 

 

Utvärdera effekterna av PMRT 

(progressive muscle relaxation 

training) på ångest och 

livskvalitet hos tjock- 

ändtarmscancer patienter efter 

en stomioperation. 

59 patienter 

Land: HongKong 

Publicerad i Psycho- 

Oncology 12  2002 

The state- trait 

anxiety inventory 

och  

C-STAI 

QOL-Colostomy 

WHOQOL-BREF-

HK 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Användandet av PMRT 

(progressive muscle 

relaxation training) kan 

förbättra tjock – och 

ändtarms 

cancerpatienters 

psykiska hälsa och 

livskvalitet. 

31. Quality of life of 

Danish colorectal cancer 

patients. With and without 

a stoma. 

Lone Ross et al 

Att undersöka livskvaliteten hos 

tjock- och ändtarmscancer 

patienter. De som fått stomi vid 

sin första operation jämfört med 

dem som fått sin stomi 

borttagen. 

249 patienter 

Land: Danmark 

Publicerad i Support 

Care Cancer  2006 

QLQ-C30 

QOQ-CR38  

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Även om de flesta 

skillnaderna mellan 

patienter med, 

respektive utan stomi 

inte var signifikanta, 

antydde ändå 22 av 27 

variabler att patienter 

med stomi hade sämre 

livskvalitet.  

33. Impact of stomatherapy 

on quality of life in 

patients with permanent 

colostomies and 

ileostomies. 

Sultan Ayaz et al 

Att undersöka hur problem och 

livskvalitet, som patienter med 

ileostomi eller kolostomi har, 

kan påverkas av stomiterapi. 

31 patienter 

Land: Turkiet 

Publicerad i 

Internationall journal 

Colorectal Diseases 

2003  

2 enkäter 

DDQ-15 

En enkät med 11 

ja/nej frågor 

Jämförande design 

Validitet 

diskuteras, 

utan 

referens. 

Patienter som 

genomgått stomiterapi 

skattade sin livskvalitet 

högre än de som ej 

genomgått stomiterapi. 

21. Quality of life in stoma 

patients. 

Karen P. Nugent et al 

Att undersöka långsiktliga 

problem och vilken påverkan på 

patienters livsstil en permanent 

stomi har. 

391 patienter 

Land: England 

Publicerad i Diseases of 

the Colon and Rectum 

1999 

Enkät  

Beskrivande 

design 

Referens 

finns ej. 

De största problemen 

hos stomi patienter var 

utslag, läckage, gaser 

och problem med 

sexlivet. 

25. Does an ileoanal puch 

offer a better quality of life 

then a permanent 

ileostomy for patients with 

ulcerative colitis? 

John Camilleri-Brennan et 

al 

Att fastställa huruvida patienter 

med en pouch har mindre 

dödlighet och bättre livskvalitet 

än patienter med Brooke 

ileostomi. 

19 patienter 

Land: England 

Publicerad i Brittish 

Journal of Surgery  

2003 

SF-36 

IBDQ 

och extra frågor 

om 

kroppsuppfattning 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Livskvaliteten var 

generellt sett lika mellan 

patienter med ileoanal 

pouch och permanent 

ileostomi.. 

22. Quality of life 

outcomes in 599 cancer 

and non-cancer patients 

with colostomies. 

R. Krouse et al 

Att jämföra livskvalitet hos 

kolostomi patienter med och 

utan cancer.  

599 patienter 

Land: USA 

Publicerad i Journal of 

surgical research 2007 

COHQOL-OQ 

Jämförande design 

Ja, referens 

finns. 

Cancer patienter med 

kolostomi hade en högre 

livskvalitet än patienter 

med kolostomi med 

benigna tumörer. 
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34. Colostomy irrigation: 

results of 25 cases with 

particular reference to 

quality of life. 

Sultan Ayaz et al 

 

Att undersöka om tarmsköljning 

hos kolostomi patienter har 

någon påverkan på deras 

livskvalitet. 

35 patienter 

Land: Turkiet 

Publicerad i Journal of 

clinical nursing 2005 

 

 

DDQ-15 

SF-36 

Jämförande design 

 

 

Ja, referens 

finns. 

Tarmspolning hos 

patienter med kolostomi 

visade sig vara en 

effektiv metod för att 

uppnå högre 

kontinensgrad.  

18. Health related Quality 

of Life and Pouch function 

in continent ileostomy 

patients: A 30-year 

perspective. 

K. Berndtsson et al 

Att uppskatta långsiktlig 

hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter som fått en kontinent 

ileostomi. 

68 patienter 

Land: Sverige 

Publicerad i Diseases of 

the Colon and Rectum 

2004 

SF-36 

Pouch Function 

Questionnaire 

Beskrivande 

design 

Referens 

finns ej. 

Majoriteten av 

patienterna tyckte sig ha 

en fungerande pouch. 

Livskvaliteten var 

jämbördig med den 

generella hos 

befolkningen.  

19. Quality of Life of 

postoperative rectal cancer. 

Long-term quality of life 

of postoperative rectal 

cancer patients.  

C. Hamashima 

Att undersöka hur den 

långsiktliga livskvaliteten hos 

ändtarmscancer patienter i Japan 

varierar beroende på kirurgisk 

lösning (ex stomi eller inte 

stomi). 

110 patienter 

Land: Japan 

Publicerad i Journal of 

gastroenterology and 

hepatology  2001 

EuroQoL 

instrument 

Symtoms and 

lifestyle 

questionnaire 

Jämförande design 

Referens 

finns ej. 

En stomi påverkade inte 

livskvaliteten hos 

manliga patienter men 

den påverkade 

livskvaliteten hos 

kvinnliga patienter.  

SF-36= Short Form Health Survey 36, FIQOL=Fecal Incontinence Quality of Life scale, CCF-FI= Cleveland Clinic Florida Fecal 

Incontinence Score, CCFOFI= Cleveland Clinic Florida Ostomy Function Index, COHQOL-OQ= The City of Hope Quality Of Life Ostomy 

Questionnaire, EORTC= The European Organisation For the Research And Treatment of Cancer (QLQ-C30, QLQ-CR38), IBDQ= 

Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, RFIPC= The Rating Form For Inflammatory Bowel Disease Patients, CGQL= Cleveland Global 

Quality of Life scale, C-STAI= The Chinese Version Of The State Trait Anxiety Inventory, QOL-Colostomy= Quality Of Life Index For 

Colostomy,  WHOQOL-BREF-HK= Hong-Kong Chinese Version Of The World Health Organisation Quality Of Life Measure-Abbreviated 

Version, DDQ-15= The Digestive Disease Quality Of Life Questionnaire 15. 

 

 

3.1 Livskvalitet hos stomiopererade patienter 

Fyra artiklar tar upp långsiktig livskvalitet (16-19). Canavan med flera (16) kom fram till att 

de som fått diagnosen Crohn´s sjukdom för mer än 20 år sedan inte hade någon skillnad i 

livskvalitet jämfört med dem som fått diagnosen för mindre än 10 år sedan. Det patienterna 

oroade sig mest över var att de möjligen skulle behöva stomi, att inte veta prognosen för 

sjukdomen och saknad av energi. Stegvis försämring av sjukdomen, stigande ålder och 

rökning påverkade livskvaliteten negativt. Patienter som tidigare opererats för sin sjukdom 

hade en sämre livskvalitet än de som ej genomgått operation. Patienter som var yngre än 30 år 

när de fick diagnosen upplevde sig ha en sämre livskvalitet än de som var över 30 år när de 

fick diagnosen, men det var inte statistiskt signifikant. Livskvaliteten var sämre hos dem med 

svår sjukdom än dem med mildare form av sjukdomen, oavsett om dem blev diagnostiserade 

för mer än 20 år sedan eller mindre än 10 år sedan.  

 

Nessar med flera (17) gjorde en undersökning där de undersökte långsiktig livskvalitet hos 

patienter med Kock kontinent ileostomi, vilka faktorer som påverkade livskvaliteten negativt 
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och förändringar i livskvaliteten efter upphävningen av reservoaren. Livskvalitetsmätningarna 

hos patienter med kontinent ileostomi var högre på alla områden i jämförelse med patienter 

som hade haft Kock reservoar och som sedan gjorts om till en Brooke ileostomi. Det framkom 

också att hos patienter med end-ileostomi, var det mer än dubbelt så troligt att de hade 

restriktioner gällande sexuellt samliv, socialt umgänge och arbete, än de med kontinent 

ileostomi.  Patienter med kontinent ileostomi ger uttryck åt mindre magont och mer glädje än 

end-ileostomi patienter.  

 

Berndtsson med flera (18) gjorde en enkätundersökning om långsiktig livskvalitet hos Ileo 

pouch anal anastomos opererade. Den besvarades av 68 patienter som opererades för 30 år 

sedan på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Deras resultat blev bland annat att 59 av 68 

patienter tyckte att reservoarens funktion var bra eller väldigt bra. 47 av 68 patienter aldrig 

eller någon gång per år hade läckage dagtid och 49 av 68 hade läckage på natten. 54 av 68 

patienter hade sällan eller ibland hudirritationer. Dessutom kom författarna fram till att 

inflammation i reservoaren var återkommande hos 19 av 68 patienter. 78 procent av 

patienterna skattade sin hälsa som god, väldigt god eller utmärkt och 71 procent tyckte inte att 

det blivit någon skillnad i hälsa jämfört med 1 år tidigare. Majoriteten av patienterna ansåg sig 

vara tillfredställda med reservoarens funktion. 

        

I en undersökning av Hamashima (19) om långsiktig postoperativ livskvalitet hos 

ändtarmscancer patienter framkom att mäns livskvalitet ej påverkades av att ha stomi, medan 

kvinnor påverkades inom följande områden; stadie i sjukdomen, om de hade stomi eller inte, 

vilka rökvanor de hade, antal familjemedlemmar och antal sjukhusbesök. Efter operationen 

var de främsta problemen inom sexuellt samliv och/eller tarm och urin besvär, dessa besvär 

ökade också med åldern. Över hälften av de med stomi i undersökningsgruppen var sexuellt 

aktiva innan operationen men var det inte efteråt. Kvinnliga patienter med stomi var oroliga 

och generade över sin stomi, vilket ledde till en förändrad livsstil och självbild.  

        

Två artiklar tar upp lite allmänt om livskvalitet hos stomiopererade (20, 21). Camilleri-

Brennan med flera (20) gav 20 patienter 3 olika formulär 1 vecka innan operation och 3 

respektive 6 månader efter upphävande av en ofungerande ileostomi. Livskvalitet poängen 

förbättrades efter upphävningsoperationen. Vid 3 och 6 månader efter operationen var det 

även en signifikant förbättring av poängtalen inom fysisk funktion, social funktion och 

vitalitet. Den emotionella funktionen, mentala hälsan, hälsouppfattning, framtidsutsikter och 
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kroppsuppfattning förändrades ej signifikant från enkäten innan operationen till 

uppföljningsenkäterna. Inte heller illamående, sömnproblem, aptit, smärta med mera 

förändrades signifikant. Undersökningen visade att det fanns en negativ korrelation mellan 

avföringsproblem och livskvalitet. 

        

I en studie kring stomiopererades livskvalitet (21), gjord av Nugent med flera, berättas om 

vilka problem man som stomiopererad kan uppleva. Bland annat utslag, läckage och att 

stomipåsen fylls med gaser. Majoriteten av patienterna upplevde en förändring i sin livsstil 

och över 40 % hade problem med sitt sexliv. Vissa patienter hade initialt problem med dieten 

och hur de skulle klä sig, men de vande sig snart. 65 procent tyckte att de fått tillräckligt med 

information innan operationen, men bara 42 procent kunde komma ihåg att de fått 

stomiplatsen utmärkt innan. Ungefär hälften av patienterna hade problem att hålla påsen på 

plats. Över 50 procent tyckte inte att stomin påverkade möjligheten att få jobb eller jobba. 35 

procent av patienterna med kolostomi respektive 45 procent av patienterna med ileostomi 

kände oro och ångest och 25 procent av alla stomipatienter skämdes över sin stomi trots stöd 

från sina nära och kära. Många valde att inte svara på frågorna kring sexlivet, men av dem 

som ändå svarade så hade 43 procent problem med sexlivet.  

       

Även i en annan artikel skriven 2007 tar Krouse med flera (22) upp hur både de med cancer 

och de utan var mindre sexuellt aktiva efter stomioperationen. Cirka 10% i båda grupperna 

hade postoperativt funderat på självmord. I denna studie delar Krouse m.fl. in livskvalitet i 4 

delar; fysisk, psykisk, social och spirituell. Den fysiska delen av livskvaliteten var bättre hos 

cancerpatienterna än hos icke-cancerpatienterna. Icke-cancerpatienterna hade problem med 

trötthet, styrka, sömn, huden runt stomin och smärtor. Samma sak gällde den psykiska delen 

av livskvalitet, icke-cancerpatienterna, hade mer oro, ångest och depression. Skattningen av 

den spirituella delen av livskvaliteten, det vill säga den som har med andlighet att göra, visade 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

        

3.2 Livskvalitet hos stomiopererade patienter med bäckenreservoar/pouch 

I Tan med fleras studie (23) visade resultatet på att patienter med pouch har en likvärdig 

livskvalitet som de som har en vanlig stomi. Men att patienterna med pouch upplever att de 

har mer problem med magen exempelvis, vattnig avföring, kramper, gaser och blödningar. På 

grund av dessa faktorer påverkades sedan även familjelivet till det sämre. Även inom andra 
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områden (funktionella, sociala och emotionella) fick de med pouch sämre poängtal än de med 

vanlig stomi, detta var dock inte statistiskt signifikant.  

        

Salter (24) kom i sin artikel fram till att majoriteten av de intervjuade ansåg att deras 

upplevelse av att ha stomi var traumatisk och att det råder bristande kunskaper i samhället om 

vad det innebär att ha en stomi. De intervjuade patienterna ansåg det viktigt med nära 

relationer för att orka med att ha stomi, men att det ändå till stor del handlade om deras egen 

acceptans av sin ”nya kropp”. En informant berättade om hur hon efter operationen från en 

vanlig stomi till en reservoar återigen kunde se sig själv i spegeln naken. Salter (24) beskriver 

att det var svårt att få fram positiv respons från informanterna angående reservoaren, då de 

som haft en vanlig stomi som sedan opererats om till en reservoar, fortfarande fokuserade på 

hur hemskt det var med stomi att de hade svårt att se det positiva med reservoar. Det är viktigt 

att sjukhuspersonal och andra som kommer i kontakt med stomiopererade låter de sörja att de 

faktiskt blivit av med en del av sin kropp och en kroppsfunktion, detta var också något som 

informanterna förde fram.  

        

Camilleri-Brennan (25) kom fram till att Brooke ileostomi gav fler komplikationer kort efter 

operationen till skillnad från kontinent pouch, som istället gav fler långsiktiga komplikationer. 

Men det var ingen signifikant skillnad i livskvalitet hos Brooke ileostomi respektive pouch. 

Pouch patienterna hade bättre kroppsbild än de med ileostomi/kolostomi.  

      

I Berntsson (18) med fleras undersökning på pouch patienter visades att de med problem med 

sin reservoar inte rapporterade någon signifikant skillnad i livskvalitet jämfört med de som 

inte hade problem med sin reservoar. 

 

3.3Livskvalitet hos stomiopererade patienter orsakat av avföringsinkontinents 

Colquhoun med flera (26) visade på att avföringsinkontinenta absolut kan tjäna på att skaffa 

kolostomi. De använde sig av enkäterna SF-36 och FIQOL (se förklaring under tabell 2). 

Kolostomi patienterna fick signifikant bättre poängtal i social funktion än 

avföringsinkontinenta patienter i SF-36. Däremot var det ingen skillnad i poängtal inom 

kroppslig smärta, generell hälsouppfattning, vitalitet och mental hälsa med mera. FIQOL gav 

bättre poängtal för kolostomi patienterna i variablerna coping och hur generade patienterna 

var över en stomi. 
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Pemberton med flera (27) gjorde en studie då de jämförde patienter som opererats med 

Brooke ileostomi och bäckenreservoar. De gav ut en enkät med 6 kategorier innehållande 

sport, sociala aktiviteter, sexliv, jobb i hemmet, resor och familjeliv. Båda grupperna visade 

sig vara nöjda med sin operation, över 90 procent i båda grupperna. Lika många i båda 

grupperna gick tillbaka till jobb eller skola efter operation. 39 procent av patienterna med 

Brooke ileostomi skulle vilja ändra sin ileostomi sort, medan 96 procent av patienterna med 

bäckenreservoar inte ville ändra till en ileostomi. Inom 2 variabler var det signifikant skillnad 

mellan grupperna, inkontinens före operation och sexuell dysfunktion innan operation. 

Slutsatsen för Pemberton med flera var att de med bäckenreservoar upplevde signifikanta 

fördelar i att utföra dagliga aktiviteter jämfört med patienter med Brooke ileostomi, därför 

upplever de möjligen bättre livskvalitet. 

        

Randell med flera (28) undersökte om en kolostomi skulle ändra livskvaliteten hos patienter 

med ryggmärgsskada. De använde sig av en enkät med frågor som berörde symtom, 

funktionsduglighet och mag- tarm systemets funktion. Det visade sig inte vara någon 

signifikant skillnad mellan de två grupperna gällande välmående, emotionellt, socialt och 

jobb. Patienterna med kolostomi hade ingen sämre livskvalitet än de utan kolostomi, en 

kolostomi skulle snarare övervägas tidigare för patienter med stora tarmproblem. Patienterna 

som deltog i studien anser att stomin har påverkat deras liv genom en ökad känsla av 

själständighet, självförtroende och frihet.  

 

3.4 Livskvalitet hos stomiopererade patienter orsakad av tjock- och ändtarmscancer 

Engel med flera (29) fann att en temporär stomi ska undvikas i den mån det är möjligt, 

eftersom att ha stomi påverkar livskvaliteten även om man bara har stomi en begränsad tid. 

Stomi patienterna hade signifikant sämre livskvalitet än patienter utan stomi, det som specifikt 

var sämre var stomi patienterna förmåga att fungera socialt, fysiskt och kognitivt. Då stomi 

patienterna fick sin tillfälliga stomi upphävd blev livskvaliteten betydligt bättre. Studien 

pågick i fyra år med en enkät per år, vid tre av dessa tillfällen hade stomi patienterna lägre 

poängtal gällande kroppsuppfattning. 

 

I en studie av Wilson med flera (30) använde de sig av enkäter för att ta reda på livskvaliteten 

hos 201 patienter med tjock- och ändtarmscancer, varav 82 fick stomi. Längden på 

sjukhusvistelsen var förknippad med försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Diarré och 

livskvalitet hade negativ korrelation. Patienter med loop ileostomi ansåg sig inte ha problem 
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med diarré, trots att de hade lös avföring. Att få stomi påverkar den hälsorelaterade 

livskvaliteten mest direkt efter operationen, innan dem lärt sig att acceptera sin nya kropp. 

        

Ross med flera (31) lät 249 patienter, varav 83 med stomi från första operationen, fylla i 

enkäter vid 4 tillfällen, 3,6,12 och 24 månader efter canceroperation. 22 av 27 variabler i 

enkäterna indikerade på en sämre livskvalitet för dem med stomi. Patienter som hade tillfällig 

stomi hade signifikant högre depressions poäng, sämre social funktion, mer problem med sin 

kroppsuppfattning och sämre framtidsperspektiv. Manliga cancerpatienter med stomi hade 

mer sexuella problem än manliga cancerpatienter utan stomi. Att få en stomi vid den första 

cancer operationen var bättre än att få den vid ett uppföljnings tillfälle. De som fick stomi vid 

ett senare tillfälle hade en sämre livskvalitet. Ross med flera drar slutsatsen att detta beror på 

att de som fick en stomi vid den första operationen är upptagna med att tänka på 

cancersjukdomen och det faktum att de kan dö, därför bleknar stomin i jämförelse.  

        

Krouse med flera (22) fann att cancerpatienter hade mindre svårigheter att anpassa sig till sin 

kolostomi än patienter utan cancer.  

 

3.5 Andra faktorer av betydelse för stomiopererade patienters livskvalitet  

Cheung med flera (32) undersökte om progressiv muskelavlappningsträning kunde förbättra 

livskvaliteten hos tjock- och ändtarms cancerpatienter. Detta gjorde de genom att ha en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp. Det visade sig att denna träning minskade oron hos 

patienterna och därigenom också ökade livskvaliteten. Framförallt den fysiska och psykiska 

hälsan, sociala angelägenheter och patientens omgivning förbättrades.  

        

Karadag med flera (33) studerade tre undersökningsgrupper, en grupp med kolostomi som 

använde tarmsköljning, en med kolostomi som inte gjorde det och en som hade ileostomi. 

Genom enkäter fick de information om hur tarmsköljningen fungerade. De såg i sin 

undersökning att före tarmsköljningsterapin så hade patienter som redan tarmsköljde sin 

kolostomi, den högsta livskvalitets poängen och patienterna med ileostomi den lägsta. 3 

månader efter terapin, då de fortsatt att skölja hemma, så var livskvaliteten signifikant högre i 

alla grupper. Tarmsköljning och att träffa en specialiserad terapeut har en positiv inverkan på 

livskvalitet. Det som blev bättre av terapin var bland annat att klä sig, bada och att delta i 

sportaktiviteter. De variabler där det inte blev någon signifikant skillnad efter terapin var 

lukter, hos ileostomi patienterna, och sexuella aktiviteter, hos kolostomi patienterna. Karadag 
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med flera drog slutsatsen att kolostomi och ileostomi hade en negativ inverkan på 

livskvaliteten.  

       

I en annan studie gjord av Karadag med flera (34) gjorde de en jämförelse mellan två grupper. 

Den ena var 25 patienter som använde sig av tarmsköljning och den andra var 10 patienter 

som inte gjorde det. Denna gång kom de fram till att tarmsköljning hos kolostomipatienter är 

en effektiv metod för att uppnå avföringskontinens. Dessutom framhålls att tarmsköljning är 

en procedur utan direkta komplikationer eller biverkningar. Poängen som patienterna fick i 

enkäterna, DDQ-15 (se förklaring under tabell 2) och SF-36, var likartade innan 

tarmsköljningsterapin påbörjats. Efteråt hade DDQ-poängen förbättrats signifikant i 

tarmsköljningsgruppen jämfört med dem som inte använde sig av detta. 

Tarmsköljningsgruppen visade dessutom signifikanta förbättringar gällande fysiska problem, 

social funktion, emotionella problem, generell mental hälsa, vitalitet och kroppslig smärta, 12 

månader efter terapin, medan de som inte tarmsköljde bara förbättrades i social funktion och 

generell mental hälsa.  

 

       

Nugent med flera (21) konstaterade att det behövs mer rådgivning innan stomi operationen 

och bättre uppföljning, under längre tid. Dessutom tyckte majoriteten av patienterna att det 

skulle hjälpa med ytterligare stöd.  

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Samtliga studier hade som syfte att undersöka livskvaliteten hos stomiopererade patienter. 

Femton studier hade jämförande design och fyra studier hade beskrivande design. Arton 

studier använde sig av enkäter och en studie använde sig av intervjuer för datainsamling. Fem 

studier berörde inte instrumentens validitet eller reliabilitet, fjorton studier refererade till 

tidigare utförda reliabilitets/validitetstester. Undersökningsgruppernas storlek varierade från 7 

till 704 patienter. Långsiktig livskvalitet hos stomiopererade visar motstridiga resultat. Fyra 

studier visade att en bäckenreservoar/pouch i stort sett inte förändrade livskvaliteten, men att 

kroppsuppfattningen blev bättre. Majoriteten av de intervjuade i en studie ansåg att deras 
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upplevelse av att ha stomi var traumatisk och hela 10 procent i en annan studie hade funderat 

på självmord efter operationen. En studie visade att mäns livskvalitet inte påverkades av att ha 

stomi, medan kvinnor påverkades i större utsträckning, vilket ledde till en förändrad livsstil 

och självbild hos kvinnorna. Tre studier visade att patienter som är avföringsinkontinenta får 

bättre social livskvalitet om de genomgår en stomioperation. Fyra studier visade att patienter 

med tjock eller ändtarmscancer och stomi hade sämre livskvalitet än de med endast cancer. 

Fyra studier visade att mer terapi, i form av tarmsköljning eller avslappning, ger bättre 

livskvalitet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Samtliga studier hade som syfte att undersöka livskvaliteten hos stomiopererade patienter. I 

föreliggande studie framkom att två studier (20, 31) hade som syfte att jämföra livskvalitet 

före och efter stomioperation. Åtta (16, 19, 22, 23, 28-30, 32) studier hade som syfte att 

undersöka livskvalitet hos stomipatienter med en specifik bakomliggande sjukdom. Enligt 

författarna är detta ganska många, men eftersom det representerades många olika sjukdomar 

så fick författarna en täckande översikt av tidigare forskning och därför var det bra att det var 

så pass många. Det framkom också att fem (17, 18, 24, 25, 27) studiers syfte var att undersöka 

livskvalitet hos patienter med en specifik typ av stomi. De fyra (21, 26, 33, 34) återstående 

studierna hade varierande syften och resultat, bland annat att undersöka hur olika slags 

terapier påverkar livskvaliteten. 

 

Endast en studie (24) var av kvalitativ karaktär med intervjuer, det hade enligt författarna varit 

intressant om en större del av studierna i resultatet hade varit kvalitativa intervjustudier. Detta 

för att författarna tror att intervjuer är ett bra sätt att beskriva livskvalitet.  

 

Sju studier (15-21) har gjorts om livskvaliteten hos stomiopererade. Dessa visade bland annat 

att patienter med end-ileostomi hade fler restriktioner gällande sexuellt samliv, socialt 

umgänge och arbete. Dessutom gav patienter med kontinent ileostomi uttryck åt mindre 

magont och mer glädje än end-ileostomi patienterna (17). Femtiofyra av sextioåtta patienter 

hade sällan eller ibland hudirritationer och 78 procent av patienterna skattade sin hälsa som 

god, väldigt god eller utmärkt (18). Mäns livskvalitet påverkades inte av att ha stomi, medan 

kvinnor påverkades inom fem områden (19). Vilket också framkom i Krouse med fleras (36) 

studie. I samma studie visades att över hälften av de med stomi i undersökningsgruppen var 

sexuellt aktiva innan operationen men inte efteråt. I en studie av Persson m.fl. (37) framkom 
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liknande resultat. Många patienter återupptog inte sexlivet och hade heller ingen lust att göra 

det. Dessutom var kvinnliga patienter med stomi mer oroliga och generade över den, vilket 

ledde till en förändrad livsstil och självbild. I två studier upplevde patienter en förändring av 

sin livsstil och över 40 procent hade problem med sitt sexliv (19,21). Många patienter med 

kolostomi respektive ileostomi kände oro och ångest vilket hade negativ inverkan på 

livskvaliteten (21, 33). Carlsson m.fl. (38) kom fram till att en stomi inte påverkade 

livskvalitet negativt, men att stomipatienter upplever oro. Livskvalitetspoängen förbättrades 

efter att stomin blivit upphävd och vid uppföljning, 3 och 6 månader efter operationen, 

visades även en signifikant förbättring inom fysisk- och social funktion och vitalitet. 

Undersökningen visade också att det fanns en negativ korrelation mellan avföringsproblem 

och livskvalitet (20). Tio procent av undersökningsgruppen i en studie hade funderat på 

självmord efter operationen (22). Detta ser författarna som sorgligt, men ändå förståeligt. I 

samma studie (22) visades också att cancerpatienter hade mindre svårigheter att anpassa sig 

till sin stomi än patienter utan cancer.  

 

Majoriteten av de intervjuade ansåg att deras upplevelse av att ha stomi var traumatisk, de 

ansåg det också viktigt med nära relationer för att orka med sin stomi. Men att det i slutändan 

ändå handlade om deras egen acceptans av sin kropp (24). Avföringsinkontinenta kan absolut 

vinna på att skaffa stomi, kolostomipatienter fick signifikant bättre poäng i social funktion än 

avföringsinkontinenta patienter (26). Diarré och livskvalitet hade en negativ korrelation (30).   

Man ska undvika en temporär stomi i den mån det är möjligt, då det påverkar livskvaliteten, 

även om det bara är under en begränsad tid (29). Längden på sjukhusvistelsen var förknippad 

med en försämrad hälsorelaterad livskvalitet (30). Carlsson m.fl. (39) såg också detta 

samband, men främst hos män. Att få en stomi vid första cancer operationen var bättre än att 

få den vid ett senare uppföljningstillfälle (31). Arndt m.fl. (35) fick liknande resultat i sin 

studie, patienter med ändtarmscancer och stomi hade sämre livskvalitet än de som fortfarande 

hade sin ändtarm intakt.  

 

Det visade sig att avslappningsträning minskade oron hos patienterna och därigenom också 

ökade livskvaliteten (32). Tarmsköljning och att träffa en specialiserad terapeut har en positiv 

inverkan på livskvalitet (33, 34). Carlsson m.fl. (39) visade också i sin studie att 

stomipatienter skulle må bättre av att få prata om sin situation. Tarmsköljningsgruppen visade 

signifikanta förbättringar gällande fysiska problem, social funktion emotionella problem, 

generell mental hälsa, vitalitet och kroppslig smärta 12 månader efter terapi medan de som 
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inte tarmsköljde bara förbättrades i social funktion och generell hälsa (34). Majoriteten av 

patienterna tyckte att ytterligare stöd skulle ha hjälpt (21). 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

Fem studier (18-21, 27) anger inte någon referens för deras validitet, reliabilitet/trovärdighet. 

Tre (18-20) av dessa använt sig utav tidigare validerade instrument, exempelvis SF-36. 

Författarna till de två resterande studierna, av dessa fem, skapade sina egna 

instrument/enkäter, som de beskrivit till viss del. De andra fjorton artiklarna hade referens 

eller diskuterade studiens validitet, reliabilitet/trovärdighet.  

 

Artiklarna som författarna valde att ha med i resultatet var från Europa, Norden, USA, 

Oceanien och Asien. Detta innebär att resultatet var globalt, men begränsat till I-länder, detta 

gör att det går att dra paralleller mellan olika länder och livskvalitet hos stomiopererade. 

Sjutton av de nitton artiklarna som användes i resultatet, var relativt nypublicerade från 1998 

och framåt, med undantag för två artiklar som publicerades 1991 respektive 1989. Tekniken 

inom sjukvård och kirurgiska ingrepp utvecklas kontinuerligt, därför är det viktigt att ha 

nypublicerade artiklar. De äldre artiklarna ansågs av författarna vara relevanta för studien, 

eftersom de på ett bra sätt behandlade författarnas valda ämnesområde och de valdes därför 

ändå att tas med. Svagheter i studien var att författarna bara tog med fulltext artiklar som gick 

att få tag på gratis vid artikelsökning. Därför anser författarna att de kan ha gått miste om 

relevanta artiklar. Styrkor med studien var att författarna använde sig av många databaser och 

variationer av sökorden för att få så många träffar som möjligt.  

 

4.4 Allmän diskussion 

I Sverige finns det cirka 20 000 stomiopererade i varierande åldrar (1). Många studier finns 

om livskvalitet hos stomiopererade patienter, många är kvantitativa. Med fler kvalitativa 

studier i framtiden skulle man kunna få en bättre förståelse för stomiopererade. Det finns även 

många studier med jämförande design. Flera kvalitativa studier i form av intervjuer, borde 

göras med patienter efter en stomioperation. Det skulle kunna bidra till en bättre helhetsbild 

och djupare förståelse för det patienterna går igenom. Erfarenheten är att grundutbildningen 

för sjuksköterskor inte innehåller tillräckligt med kunskaper inom detta område. Denna 

sammanställning av forskning ska förhoppningsvis bidra till ökad kunskap bland 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. En slutsats som författarna kan dra är att det inte 
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skiljer så mycket i livskvalitet före och efter en stomioperation. Initialt sänks livskvaliteten på 

grund av förändrad kroppsbild och förlust av en viktig kroppsfunktion, men den stabiliseras 

ofta med tiden. Patienterna kan efter en operation känna bättre livskvalitet inom ett område 

där de tidigare hade dålig livskvalitet och tvärtom. Författarna trodde i början av denna 

uppsats att livskvaliteten hos stomiopererade skulle vara sämre än vad den visade sig vara.  
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