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Sammanfattning 

Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. 

Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny 

tömningsväg - en så kallad stomi. För att personer ska kunna axla tillvaron med en stomi krävs 

det att sjuksköterskan har adekvata kunskaper om stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva 

med stomi och stomikomplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och undervisa personer 

som är i en krissituation på grund av sjukdom och medicinsk behandling.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar, varav åtta är 

kvalitativa och tre är kvantitativa. 

 

Huvudresultat: Resultatet visade att stomiopererade upplevde en förändrad syn på sin 

kroppsbild, de hade komplikationer som läckage och okontrollerbara gasavgångar som 

upplevdes med skam och en förlust av kontroll. Detta upplevdes inverka på det sociala livet som 

påverkats drastiskt och bidrog till att många isolerade sig under den första perioden efter 

stomikirurgin, medan andra upplevde det som en positiv förändring som skapat en stabilare 

vardag och ett socialare liv. Det upplevdes en oro för hur den förändrade kroppen skulle påverka 

eventuella partners. Bristen på information upplevdes påverka egenvårdshanteringen när de 

senare återgick till hemmet. Kost och aktiviteter upplevdes förändras efter de fått stomin.  

 

Slutsats: Att få en stomi upplevdes som en stor förändring i varje persons liv. De påverkades 

på många olika sätt och det blev för många en upplevelse av begränsning i kroppsuppfattning, 

sexualitet, egenvård och socialt. Ofta upplevdes rädsla, oro och skam. Studier visar att stöd, 

information och kunskap underlättar för personer att anpassa sig till livet med stomi. 

Sjuksköterskan kan i sin yrkesprofession genom att ha kunskap om detta, bemöta dessa personer 

med en bättre förståelse för hur upplevelsen av att leva med stomi hanteras. 
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Abstract 

Introduction: In the event of an injury or disease in the gastrointestinal tract a ostomy could be 

necessary. An opening between the intestinal and the abdominal wall can be created through 

surgery and make a new pathway for the intestinal content. To make the patient cope with the 

situation it is significant that the nurse have adequate knowledge about stoma equipment, 

ostomy care and how it is to live with a ostomy and its complications. The role of the nurse is to 

help and teach the patient that’s in a crisis because of their illness and medical treatment.   

 

Aim: The aim is to describe people´s experience of living with an ostomy.  

 

Method: A descriptive literature review based on 11 scientific articles, which eight have a 

qualitative approach, and three have a quantitative approach.   

 

Main results: The results show that ostomy patients experienced a change of view in their  

bodily appearance and complications as leakage and uncontrollable gas was perceived with 

shame and a loss of control. That resulted in seclusion among some persons, but the opposite in 

others, who considered that the ostomy made their life more social. And some experienced 

concern that their changed bodily appeareance would affect any partners. The lack off 

infomation about the stoma affected the self-care when they came home from the hospital.  

 

Conclusion: A ostomy was experienced with a great change in every persons life. It effected 

them in many different ways, including bodily appearance, sexuality, self-care och socially. A 

sense of fear, anxiety and shame was experienced. Studies show that support, information and 

knowledge facilitated the persons way of adapting to the ostomy. The nurse can in the 

occupational profession, with help of this knowledge, address people with a better 

understanding of the experience of the ostomy.  
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1. Introduktion 

1:1 Stomi 

År 2017 beräknas det att ca 43 000 personer i Sverige har stomi, och det konstateras att 

antalet personer med stomi ökar fortare än befolkningstillväxten (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket 2017).  

 

Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. 

Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man 

en ny tömningsväg - en så kallad fekal stomi (Vårdhandboken 2019a). En stomi kan 

vara permanent eller tillfällig och placering av stomin väljs noga ut innan operation. Det 

finns flera olika sorters stomier och placeringen kan bland annat vara via ileus 

(tunntarmen) eller colon (tjocktarmen). Vid stomi av tarmen läggs en liten del av tarmen 

utanför bukväggen och fungerar som en ny tömningsväg för tarminnehållet. Stomin 

saknar nerver och reagerar därför inte mot smärta, däremot innehåller tarmslemhinnan 

mycket blodkärl och är mycket lättblödande. På grund av att stomin saknar nerver kan 

därför inte några signaler skickas därifrån, tömningen av tarmen blir då okontrollerad 

och ett stomibandage behövs för att samla upp avföringen (Carlsson & Persson 2014). 

De vanligaste orsakerna till att få en kolostomi är inflammationer, tumörsjukdomar, 

fickbildningar i tarmen och avföringsinkontinens i tjocktarmen. Eftersom tjocktarmen är 

1,5 meter lång och dess uppgift är att absorbera vätska samt en del salter, bilda gaser 

och sönderdela innehållet, vilket gör avföringen fast till halvfast i konsistensen.  

De vanligaste orsakerna till att få en ileostomi är inflammatoriska sjukdomar, 

tumörsjukdomar eller att den ska fungera som en avlastning vid en anastomos i 

tjocktarmen. Eftersom tunntarmen är ca 5 meter lång och dess uppgift är att absorbera 

vätska, vitaminer, näringsämnen och andra nödvändiga ämnen är avföringen 

tunnflytande och väldigt frätande mot huden (Vårdhandboken 2019c). Vanliga 

komplikationer som kan uppstå vid stomi är läckage, hudproblem, parastomalt bråck, 

stomiprolaps och stomiseparation (Nilsen 2011). 

1:2 Olika typer av stomibandage 

Det finns många olika typer av stomibandage att välja bland, men de två 

huvudgrupperna är endelsbandage och tvådelsbandage med slutna och tömbara påsar. 

På endelsbandaget är hudskyddsplattan och påsen ihopsatt till ett enda förband. 
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Tvådelsbandaget utgörs av en hudskyddsplatta med tjockare häftmaterial med 

kopplingsring och en påse med ring som kopplas ihop till ett förband (Carlsson & 

Persson 2014). 

1:3 Egenvård vid fekal stomi 

En fekal stomi kan tömmas när den är fylld till ca en tredjedel om det är en stomipåse 

som är tömbar. Efter tömningen ska öppningen till påsen torkas torr för att låsningen 

ska fungera på bästa sätt. Dock är det väldigt individuellt hur ofta en stomi behöver 

tömmas, ibland kan dom behöva tömmas flera gånger per dygn (Vårdhandboken 

2019b). 

En del som använder tvådelsbandage kan ha samma hudskyddsplatta upp till en vecka, 

medan andra måste byta efter 2–3 dagar beroende på om förbandet är tätt eller ej. 

Endelsbandage med en sluten påse brukar bytas cirka 2–3 gånger per dag, och 

endelsbandage med en tömbar påse byts antingen varje dag eller varannan dag.  

Innan stomibandaget tas bort är det bra att förbereda sig med att ha all utrustning som 

behövs nära till hands för att göra bytet så smidigt som möjligt. Stomibandaget ska 

tömmas om det är avföring kvar och om det finns möjlighet till det, därefter kan man 

slänga det använda materialet i en plastpåse, som kastas som hushållssopor. När 

stomibandaget är avlägsnat måste det göras rent kring stomin för att avlägsna rester av 

avföring och klister, detta görs med vatten och mjuka kompresser då vanlig tvål torkar 

ut huden runt stomin. Innan det nya stomibandaget ska fästas måste huden vara helt torr 

och så slät som möjligt. Till fördel sköts stomin före frukost eller några timmar efter ett 

mål med mat, då tarmen är som lugnast (Nilsen 2011).  

 

Irrigation är en metod som i första hand kan användas av personer med en kolostomi 

och kan utföras varannan dag. Det utförs genom en mekanisk rengöring av tjocktarmen 

med vattenlavemang (Vårdhandboken 2017). Irrigation ger personer med stomi en 

kontroll över sin peristaltik. Metoden kan användas för att förhindra gasbildning och 

minska mängden avföring. Efter irrigationen utförts kan personen gå upp till 48 timmar 

utan någon avföring (Bonill-de-las-Nieves et al. 2014). Dock bör detta överläggas med 

personens läkare, då irrigation i vissa fall vara kontraindicerat vid till exempel 

parastomalt bråck, hjärtsjukdomar, Crohns sjukdom och njursvikt (Nilsen 2011). 
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När man har fått en kolostomi eller ileostomi kan man i stort sett äta som vanligt, det 

finns inget som är farligt att äta. Dock kan det dröja ett tag innan tarmen har vant sig 

efter en operation och man bör därför börja med mindre måltider och tugga maten 

noggrant (Nilsen 2011). Grönsaker och frukt är för vissa problematisk att äta (Lívia de 

Oliveira, Boroni Moreira, Pereira Netto & Gonçalves Leite 2018), men det är olika från 

person till person vad magen/tarmen klarar av samt vilken sorts stomi hen har. Personen 

får testa sig fram vad som fungerar just för denne (Nilsen 2011).  

1:4 Sjuksköterskans roll vid stomivård 

Vid omvårdnaden av personer med stomi har sjuksköterskan en viktig funktion och ett 

ansvar gällande undervisning och handledning. Adekvata kunskaper om 

stomiutrustning, stomivård, hur det är att leva med stomi och dess komplikationer krävs 

för att personen ska kunna axla tillvaron med stomi. Sjuksköterskans roll är att hjälpa 

och undervisa personer som är i en krissituation på grund av sjukdom och/eller 

medicinsk behandling. Sjuksköterskan behöver förutom kunskap om krisreaktioner och 

stresshantering, kunskap om hur personen påverkas av psykiska stressreaktioner 

gällande förutsättningen att ta till sig information och handledning, med tanke på att hen 

kan hamna i förnekelsestadiet och få nedsatt minne (Nilsen 2011).  

 

Coca, Fernández de Larrinoa, Serrano och García-Llana (2015) skriver att 

sjuksköterskans kompetens inverkar på personers erfarenheter efter en stomioperation 

och den postoperativa tiden. Sjuksköterskor med en vidare kunskap av stomier kan 

hjälpa personer till en bättre självkänsla och inställning till stomin, jämfört med 

sjuksköterskor med en mer grundläggande kunskap om stomier. 

Vid planering av stomipatienter före och efter operation har sjuksköterskan en viktig 

roll. Både hur omvårdnaden ska gå tillväga på sjukhuset och i hemmet. Sjuksköterskan 

har en uppgift att förebygga komplikationer som kan uppkomma efter en 

stomioperation, därför kan utbildning ha en stor inverkan på hur lätt signaler och tecken 

upptäcks (Foà et al. 2019). 

1:5 Upplevelser 

Upplevelser uppkommer vid tolkningar, möten och intryck och kan beskrivas som ett 

samspel mellan sensorisk stimulans, neurologisk bearbetning och kropp hos en individ. 

En persons upplevelse påverkas av det kulturella, omgivning, historia, politik och 
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ekonomi. Upplevelser tolkas därför olika mellan individer på grund av erfarenheter av 

handlingar, det kognitiva och genom att iaktta händelser och fakta runt omkring sig 

(Fox 2008). 

1:5:1 Närståendes upplevelse 

Som närstående till en partner med stomi upplevdes känslan av att vilja stötta och 

tillsammans hantera den nya livsstilen. Omtänksamhet och sympati gentemot sin partner 

uppstod efter rehabiliteringen, samtidigt som de upplevde en frustration och oro till 

följd av att stomin blev mer uppenbar när dem började komma tillbaka till vardagen 

(Persson, Severinsson & Hellström 2004).  

Största delen av de närstående upplevde att stomin påverkat deras sociala liv (Çakmak, 

Aylaz & Ayhan Kuzu 2010) vilket upplevdes skapa en distans i förhållandet, som 

uppstod på grund av att närstående kände en besvikelse för den förändrade livsstilen och 

de aktiviteter de behövt ge upp (Persson, Severinsson & Hellström 2004).  

Närstående beskrev stomin som obehaglig och äcklig, eftersom det ibland uppstod ljud 

och otrevliga lukter från den. Det var ett svårt samtalsämne, eftersom de skämdes över 

sina tankar och ville stötta sin partner. Stomin förändrade deras sätt att se på sin partner 

och påverkade även den sexuella attraktionen (Persson, Severinsson & Hellström 2004). 

De närstående som inte längre var sexuellt aktiva upplevde att det var på grund av 

stomin. Hos de som fortfarande var sexuellt aktiva upplevdes förekomsten av samlag ha 

minskat (Çakmak, Aylaz & Ayhan Kuzu 2010). 

Närstående hjälpte sin partner att undvika läckage och lukter genom att tillsammans 

komma fram till vad som var bäst att äta och de lärde sig tillsammans att hitta nya sätt 

att leva. Trots att stomin påverkat delar av livet såg de stomin som något positivt, något 

som hjälpt deras partner och var därmed tacksamma för den (Persson, Severinsson & 

Hellström 2004). 

1:6 Teoretisk referensram 

Dorothea Orems egenvårdsteori är uppdelad i tre olika kategorier: egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Orem definierar egenvård som något individen 

kan ta initiativ till och genomföra själv för att bibehålla välbefinnande, hälsa och liv. 

Egenvårdsbrist förklarar och beskriver varför en person är i behov av omvårdnad. 

Omvårdnadssystem grundas på några hypoteser om allmänna kännetecken på 
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hjälpsituationer, bland annat omvårdnadssituationer. Definitionen är att något uppstår 

genom interaktion mellan sjuksköterskans och patientens åtgärder i en 

omvårdnadssituation. Patienter som är i behov av att lära sig att genomföra vissa typer 

av egenvårdshandlingar själva fungerar denna teori som en bra referensram att följa för 

sjuksköterskor, däribland när det gäller kroniskt sjuka patienter (Kirkevold 2012). 

Därav valdes denna som teoretisk referensram eftersom studien handlar om 

stomibärande personer, där det ingår mycket egenvård. 

1:7 Problemformulering 

Antalet personer som får stomi ökar varje år och allmänsjuksköterskan kan inom alla 

områden av sjukvården stöta på patienter med stomi. För att kunna ge den bästa hjälpen 

krävs en adekvat kunskap och en djupare förståelse för personens upplevelse av att leva 

med stomi, både hos sjuksköterskan och patientens närstående. Tidigare forskning om 

personer med stomi finns att ta del av, men är bristfällig när det gäller dess upplevelser. 

Genom att ta del av sådan kunskap skapar det en ökad förutsättning för sjuksköterskan 

att kunna individualisera, planera och bemöta patienten på bästa sätt. Därför vill 

författarna göra en sammanställning av forskning som leder till mer och förbättrad 

kunskap som kan appliceras i utbildningen för sjuksköterskor och i utvecklingen av 

verksamheter.  

1:8 Syfte 

Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi. 

1:9 Frågeställning 

Hur skildrar personer upplevelsen av att leva med stomi? 

 

2. Metod 

2:1 Design 

Litteraturstudie med en beskrivande design. En sammanfattning av sökningar och 

granskning av artiklar inom valt område (Polit & Beck 2017). 
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2:2 Sökstrategi 

De databaser som användes i sökningen efter vetenskapliga artiklar var Medline via 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. Valet av förekommande databaser gjordes efter 

författarnas erfarenheter och kunskaper då dessa har använts till största del under 

utbildningens gång. Dock valdes Medline via PubMed i första hand då Backman (2016) 

förklarar att det är världens största referensdatabas inom medicin. 

 

Sökningarna som genomfördes var associerade med syftet. Sökorden som användes var 

Colostomy, Ileostomy och Patient experience. Alla sökord användes i kombination med 

de booleska sökoperatorerna AND och OR. Genom att använda dessa operatorer menar 

Backman (2016) att man får en effektivare sökning. AND används när två söktermer 

måste ingå och därmed begränsas sökningen. OR används när den ena eller båda 

söktermerna ska ingå i sökningen. 

 

För att erhålla rätt ämnesord testades sökorden i en ämnesordlista, detta gjordes enbart i 

databasen Medline via PubMed då författarna inte fick tillräckligt med träffar i 

CINAHL och PsycINFO när ämnesord användes i sökningen. Medline via PubMeds 

uppslagsverk kallas Mesh-termer, Mesh-termer kombinerades med fritext-ord. Polit och 

Beck (2017) beskriver att Mesh-termer (Medical Subject Headings) underlättar i 

sökandet efter artiklar som ska ha ett visst innehåll.  

I CINAHL och PsycINFO användes enbart fritextord. Därefter gjordes manuella 

sökningar för att komplettera litteratursökningen ytterligare.  

 

De begränsningar som användes vid databasen Medline via PubMed var artiklar på 

engelska, publicerade inom 10 år, de skulle handla om vuxna samt att dem skulle vara 

tillgängliga via högskolan i Gävle. I CINAHL användes begränsningarna peer reviewed, 

linked full text, publicerade inom 10 år och engelska, samt att de skulle handla om 

vuxna. PsycINFOs begränsningar innehöll att de skulle vara peer reviewed, linked full 

text, publicerade inom 10 år och artiklar på engelska. Se tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar  Möjliga 

artiklar 

 Valda artiklar 

 

Medline via 

PubMed  

2009–2019, vuxna, 

engelska,  

Högskolan i Gävle, 

2020-01-21 

"Colostomy"[Mesh] 

OR ”Ileostomy"[Mesh] 

AND  

patient experience 

(fritext) 

104 10  6 

CINAHL  2009–2019, vuxna, 

engelska, peer reviewed, 

linked full text, 

2020-01-21 

Colostomy (fritext) 

AND patient 

experience (fritext) 

59 4  1 

CINAHL  2009–2019, vuxna, 

engelska, peer reviewed, 

linked full text 

2020-01-21 

Ileostomy (fritext) 

AND patient 

experience (fritext)  

54 

 

  

3  2 

PsycINFO 2009–2019, engelska, peer 

reviewed, linked full text, 

2020-02-21 

Colostomy (fritext) OR 

Ileostomy (fritext) 

AND Patient 

experience (fritext) 

18 5  0 

Manuell 

sökning 

2009–2019, vuxna, 

engelska,  

2020-01-21 

Relevans för 

inklusionskriterier, 

syfte och 

frågeställningar 

 
2  2 

   
235 24 Totalt: 11 

2:3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle baseras på vuxna personer 

som har erfarenhet av att ha genomgått en stomioperation, där de antingen skulle ha en 

kolostomi eller ileostomi. Artiklarna var vetenskapligt granskade (peer reviewed), samt 

svarade på syfte och frågeställning. De var uppbyggda efter IMRAD och var empiriska 

studier. Polit och Beck (2017) förklarar att IMRAD används vanligen till uppbyggnad 

av kvalitativa och kvantitativa studier och delas upp i fyra delar, Introduktion, Metod, 

Resultat och Diskussion.  

Exklusionskriterierna var de artiklar som inte svarade på syftet, litteraturstudier samt de 

artiklar som inte hade IMRAD.   
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2:4 Urvalsprocess  

Sökningarna i PubMed, Cinahl och PsycINFO resulterade till 235 artiklar, där 14 var 

dubbletter och exkluderades. 221 titlar lästes, varav 183 exkluderades på grund av att de 

inte berörde det valda ämnesområdet och syfte. Abstraktet lästes på de återstående 

artiklarna av samtliga författare och ytterligare 16 artiklar exkluderas på grund av att de 

inte svarade eller matchade syftet, samt artiklar som inte var fritt tillgängliga via 

Högskolan i Gävle. En manuell sökning gjordes som uppfyllde kriterierna och gav 

ytterligare två artiklar. En relevansbedömning genomfördes på de återstående 24 artiklar 

med hjälp av en relevansmall (Bilaga 1) som tillhandahålls av Högskolan i Gävle. 13 

artiklar uteslöts efter bedömningen på grund av urvalskriterierna, att de inte var 

relevanta till syftet eller att de inte höll måttet. Inga artiklar från PsycINFO valdes ut. 

De 11 artiklarna som återstod kvalitetsgranskades med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmallar (se bilaga 2) från Högskolan i Gävle, dessa inkluderades i 

litteraturstudiens resultatdel. Se flödesschema (figur 1). 

 

 

Figur 1 flödesschema 

 

2:5 Dataanalys 

De artiklar som svarade på föreliggande studies syfte analyserades med hjälp av 

Aveyards (2014) beskrivning av tematiska analys, som är en passande metod vid arbetet 

och systematiseringen av litteraturstudier. 

Till att börja med lästes artiklarna tillsammans av författarna för att kunna föra en dialog 

under processen och därmed minimera risken för feltolkning. Artiklarna 

systematiserades med hjälp av två översiktstabeller (se bilaga 3 och 4) som 

tillhandahölls av Högskolan i Gävle. Läsning av enbart artiklarnas resultatdel 
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påbörjades för att hitta centrala ord och stycken som därefter färgkodades för att senare 

kunna tillämpas som teman. Ordlistor användes som hjälp vid översättningen till 

svenska. Aveyard (2014) beskriver att teman framkommer ur de viktigaste resultaten i 

en studie, och som ofta kan kombineras med teman från andra studier.  

De teman som hittades omformulerades och namngavs till nya teman som passar 

föreliggande studies syfte och frågeställning (Aveyard 2014), och delades in i fyra 

teman med fem subteman. För att säkerställa resultaten lästes artiklarna ännu en gång 

(Polit & Beck 2017).  

 

2:6 Etiska överväganden 

Vid uppbyggnaden av föreliggande litteraturstudie var författarna medvetna om att det 

inte skulle förekomma någon form av redlighet; fabricering, plagiat eller förfalskning. 

Med fabricering menas att hitta på egna resultat eller data, plagiat handlar om att 

presentera en annan persons idéer och/eller resultat som sina egna och förfalskning 

omfattar ändring av forskningsdata, manipulation av utrustning eller annat för att vinkla 

studien åt ett specifikt håll (Polit & Beck 2017). Författarna försökte uppnå detta genom 

att läsa artiklarna objektivt och så neutralt som möjligt. 

 

3. Resultat  

I resultatet ingår sammanlagt 11 vetenskapliga artiklar, varav åtta kvalitativa och tre 

kvantitativa. Resultatet redovisas genom fyra teman; fysiska upplevelser, 

komplikationer, socialt och egenvård med totalt fem subteman; Kroppsligt, kläder, den 

negativa förändringen, den positiva förändringen och samlevnad med partner. Se figur 

2. 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 
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3:1 Fysiska upplevelser 

Kroppsligt 

Stomiopererade upplevde en förändrad syn på sin kroppsbild (Hueso-Montoro et al. 

2016; Sinclair 2009; Thorpe, Arthur & McArthur 2016; Freitas-de-Amorim et al. 2018; 

Smith, Speirs, Simpson & Nicholls 2017; Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017). 

Reaktionerna och de första tankarna efter operationen kring stomin var blandade. De 

upplevde en känsla av nyfikenhet, rädsla, chock och/eller förnekelse och vissa valde att 

skjuta upp tillfället att se stomin för första gången (Hueso-Montoro et al. 2016; Sinclair 

2009; Freitas-de-Amorim et al. 2018). Främlingskap och en förlust av kontroll 

upplevdes efter operationen, men samtidigt en förväntan av en starkare kropp än de 

hade innan operationen (Hueso-Montoro et al. 2016; Sinclair 2009; Thorpe, Arthur & 

McArthur 2016).  

Det fanns upplevelser av att stomin inte var en del av deras kropp utan de såg den som 

en sak och valde att objektifiera den (Freitas-de-Amorim et al. 2018; Sinclair 2009; 

Hueso-Montoro et al. 2016). För andra var den förändrade kroppsbilden med stomin 

lättare att acceptera då de såg den som en del av sig själva, som något normalt och vissa 

valde till och med att namnge sin stomi (Hueso-Montoro et al. 2016; Thorpe, Arthur & 

McArthur 2016).   

Enligt Thorpe, Arthur och McArthur (2016) studie upplevde vissa att stomipåsen och 

inte själva stomin bidrog till en sämre kroppsbild. I Smith et al. (2017) studie upplevdes 

stomin ge en sämre kroppsbild, självkänsla och en upplevelse av att vara äldre än sin 

faktiska ålder uppstod. 

Kläder 

Den förändrade kroppen skapade en emotionell ångest hos personer med nya stomier 

och skapade en rädsla över att den skulle synas genom kläderna. Detta bidrog till att 

många upplevde att de hade behövt ändra sin klädstil sedan de fått sin stomi (Davidson 

2016; Freitas-de-Amorim et al. 2018; Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017; Sinclair 

2009; Thorpe, Arthur & McArthur 2016; Cengiz & Bahar 2017) och valde därmed stora 

och mörka kläder som de ansåg var lämpliga att använda som stomibärare samt för att 

undvika stirrande blickar (Freitas-de-Amorim et al. 2018; Thorpe, Arthur & McArthur 

2016). Enligt Cengiz och Bahar (2017) studie var de också tvungna att ändra klädstil för 

att undvika ett tryck mot stomin.  

I Thorpe, Arthur och McArthur (2016) studie kunde vissa uppleva att de började 
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intressera sig, känna sig säker och må bra i sina kläder vid ungefär ett år, då svullnad 

och magbesvär minskat.  

3:2 Komplikationer 

Den vanligaste komplikationen som upplevdes var läckage och känslig hud kring 

stomin (Cengiz & Bahar 2017; Haughey & McGroggan 2017; Sinclair 2009), samt de 

okontrollerbara gasavgångarna från stomin vilket upplevdes med skam, förlägenhet och 

en förlust av kontroll (Davidson 2016; Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017; Thorpe, 

Arthur & McArthur 2016). I Davidsons studie (2016) upplevde en majoritet mindre 

eller inga problem med huden som omger stomin, medan en tredjedel upplevde måttliga 

till allvarliga problem. Läckage upplevdes även ha psykologiska konsekvenser på grund 

av att de inkräktade på den kroppsliga integriteten och medförde en påverkan på 

självkänslan, vilket upplevdes få dem att tvivla på sina egna förmågor (Smith et al. 

2017).  

3:3 Socialt  

Den negativa förändringen 

Personer med stomi upplevde att uppfattningen av dem förändrades på grund av stomin 

och att dess närvaro påverkade deras sociala liv drastiskt (Cengiz & Bahar 2017; 

Freitas-de-Amorim et al. 2018; Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017; Sinclair 2009; 

Thorpe, Arthur & McArthur 2016). Under den första perioden efter stomikirurgi visade 

det sig att många isolerade sig på grund av upplevelsen av skam och osäkerhet, som i 

sin tur uppstod av förlusten att kunna kontrollera läckage, gasavgångar och lukt (Sarabi, 

Navipour & Mohammadi 2017; Sinclair 2009; Thorpe, Arthur & McArthur 2016). I 

Sinclairs studie (2009) upplevdes en rädsla att återuppta tidigare aktiviteter, återvända 

till jobbet eller tacka ja till sociala inbjudningar. Stomin påverkade deras samspel med 

andra människor och skapade en upplevelse av blandade känslor, vilket påverkade deras 

sociala samverkan där även stigmatisering kunde upplevas från familj och vänner 

(Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017; Smith et al. 2017). 

 

Den positiva förändringen  

Andra såg stomin som en positiv upplevelse som skapat en stabilare vardag och hjälpt 

dem att återvända till ett socialt liv eftersom stomin var mer förutsägbar än deras 

tidigare sjukdom (Thorpe, Arthur & McArthur 2016; Morris & Leach 2017; Sinclair 
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2009). Stomin upplevdes ge en känsla av kroppslig kontroll och gav ett starkare 

förtroende till dem själva (Thorpe, Arthur & McArthur 2016), som hjälpte dem att 

kunna återvända till arbetet, aktiviteter och ett socialt liv, som i sin tur upplevdes som 

ett oberoende och skapade en meningsfullhet (Thorpe, Arthur & McArthur 2016; 

Morris & Leach 2017; Sinclair 2009).  

Den positiva inställningen varierade både mellan kön och ålder. Fler kvinnor, 44%, 

upplevde stomin på ett positivare sätt än männen, 34%. Samt de som var yngre, i 

åldrarna 19–40 år, var fler positivt inställda, 60%, än de som var mellan 41–65 år, 38% 

(Haughey och McGroggans 2017).  

Cengiz och Bahar (2017) och Sinclair (2009) beskriver att ett socialt stöd från familj 

och vänner upplevdes positivt och bidrog till anpassning av stomin och förbättrade 

deras självförtroende.  

 

Samlevnad med partner 

En oro och rädsla upplevdes över hur deras förändrade kropp skulle påverka deras chans 

att träffa en partner, alternativt svårigheter för en partner att vänja sig eller vara 

besvärad av förändringen (Hueso-Montoro et al. 2016; Smith et al. 2017; Cengiz & 

Bahar 2017). Vissa deltagare sov i separata sovrum och det upplevdes en minskad 

sexlust och sexuell aktivitet på grund av stomin (Cengiz & Bahar 2017; Smith et al. 

2017). Manliga deltagare beskrev att de hade en avtagande utlösning (Cengiz & Bahar 

2017) och många av männen upplevde problem med att få eller upprätthålla en erektion 

(Davidson 2016). Några månader efter operationen upplevdes livet med stomi med 

känslor som skräck, chock och stomin upplevdes som oattraktiv (Thorpe, Arthur & 

McArthur 2016). 

3:4 Egenvård 

Några personer i studierna upplevde stor oro när det gällde egenvården, på grund av att 

de inte visste hur man vårdade en stomi. Denna oro uppstod främst när de skulle lämna 

sjukhuset och klara sig själv i hemmet (Hueso-Montoro et al. 2016; Sinclair 2009) och 

oron upplevdes olika beroende på vilket stöd som personerna fick (Thorpe, Arthur & 

McArthur 2016; Xian, Zhang, Yang, Zhang & Wang 2018).  

Brist på information efter operation skapade en frustration hos opererade patienter 

(Sinclair 2009; Cengiz & Bahar 2017). Många upplevde att de hade för lite kunskap 

gällande stomin och dess skötsel, och hade önskat uppföljning i hemmet (Cengiz & 
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Bahar 2017). Däremot upplevdes internet som en användbar kunskapskälla för att hitta 

information kring hantering och skötsel av stomin (Cengiz & Bahar 2017; Sinclair 

2009). 

Davidson (2016) och Thorpe, Arthur och McArthur (2016) beskriver att många 

deltagare upplevde att de måste ändra eller undvika viss kost. Flera hade tagit reda på 

vilka livsmedel som kan påverka konsistensen i stomin (Thorpe, Arthur och McArthur 

2016). I Davidsons (2016) studie med 256 personer undvek 27,6% att äta grönsaker, 

32% åt inte frukt och 49,6% undvek kolsyrade drycker för att det påverkade stomin och 

dess flöde negativt. Enligt Sarabi, Navipour och Mohammadi (2017) studie tas kosten 

upp som en kontroll över gaser och lukter från stomin.  

Dagliga fysiska aktiviteter och sportaktiviteter upplevdes svåra att utföra i kombination 

med en stomi. Flera upplevde svårigheter med att bada då personerna med stomi inte 

visste hur de skulle hantera stomin och stomipåsen (Cengiz & Bahar 2017). 

 

4. Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi. 

I resultat framkom att dessa upplevelser kunde delas in i fyra teman: fysiska 

upplevelser, komplikationer, socialt och egenvård och med totalt fem subteman; 

Kroppsligt, kläder, den negativa förändringen, den positiva förändringen och 

samlevnad med partner. Under temat fysiska upplevelser beskrevs bland annat det 

kroppsliga där första anblicken av stomin upplevdes med blandade känslor och 

reaktioner. Den förändrade kroppsbilden var lättare att anpassa sig till för vissa personer 

till skillnad från andra, då några såg stomin som en del av dem själva medan andra 

objektifierade den. Personerna med stomi upplevde olika komplikationer i samband 

med deras stomi, bland annat läckage, känslig hud och okontrollerade gasavgångar 

vilket skapade en upplevelse av skam, rädsla, förlägenhet och en förlust av kontroll. 

Inom den negativa förändringen upplevde många personer att deras sociala liv 

påverkades negativt på grund av deras stomi, medan det upplevdes positivt för andra då 

dem ansåg att de fått en stabilare vardag och en meningsfullhet från att tidigare varit låst 

av en bakomliggande sjukdom. En oro fanns över hur deras förändrade kropp skulle 

påverka deras chans att träffa en partner eller svårigheter för en partner att vänja sig vid 

förändringen. Många upplevde sin stomi som oattraktiv och kände därmed minskad 
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sexlust. Egenvården upplevdes med oro för att de inte fått tillräckligt med information 

om stomin och dess skötsel efter operationen, och hade önskat uppföljning i hemmet av 

något slag.  

4:2 Resultatdiskussion 

Flera artiklar beskrev upplevelsen av en förändrad kroppsbild, hur den upplevdes ur 

olika perspektiv och att stomin ansågs vara en del av dem själva eller att de 

objektifierade den (Hueso-Montoro et al. 2016; Thorpe, Arthur & McArthur 2016; 

Freitas-de-Amorim et al. 2018; Sinclair 2009). Stomin sågs som oattraktiv, vilket 

skapade en rädsla och oro för hur deras partner skulle reagera på den (Hueso-Montoro et 

al. 2016; Thorpe, Arthur & McArthur 2016; Smith et al. 2017). Även möjligheten att 

stomipåsen kunde öppnas under samlag, läckage, lukt och att partnern kommer att se 

avföringen skapade obehag (Ayaz & Kubilay 2009) vilket bidrog till en minskad sexlust 

och sexuell aktivitet (Cengiz & Bahar 2017; Smith et al. 2017). Detta var tankar som de 

närstående också kämpade med. De såg stomin som något obehagligt och äckligt, vilket 

delvis berodde på lukter, och de ansåg att stomin påverkat deras sexuella attraktion till 

sin partner (Persson, Severinsson & Hellström 2004). 

Författarna anser att för att kunna skapa en normalisering av stomin kring det sexuella 

krävs det att vårdpersonal vågar ta upp ämnet och ställa frågor kring ämnet. 

Hulter (2017) skriver att ett engagemang krävs hos sjuksköterskan för de patienter som 

upplever sexuella problem och i 3 kap. 2 § av Patientlagen (SFS 2014:821) står det att 

patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och vilka komplikationer och 

biverkningar som finns. De som träffat en stomisköterska fick hjälp att diskutera 

känsliga ämnen och att skapa en normalisering kring stomin relaterat till sexlivet, vilket 

upplevdes vara värdefullt för både sig själva och sin partner (Sier et al. 2017; Vurals et 

al. 2016).  

Resultatet visar både positiva och negativa sidor kring det sociala livet med stomi.  

De upplevde att uppfattningen av dem förändrades på grund av stomin, och att 

stigmatisering upplevdes från familj och vänner, vilket i sin tur påverkade samspelet 

med andra (Cengiz & Bahar 2017; Freitas-de-Amorim et al. 2018; Sarabi, Navipour & 

Mohammadi 2017; Smith et al. 2017).  

En annan uppfattning var att stomin hjälpt dom att skapa ett oberoende eftersom de 

kunde återvända till jobb, aktiviteter och det sociala livet, vilket gav en upplevelse av 
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meningsfullhet (Morris & Leach 2017; Sinclair 2009; Thorpe, Arthur & McArthur 

2016). Vilket Ferreira Umpiérrez (2013) även tar upp i sin studie, där deltagarna uppgav 

att återvända till jobb och det sociala livet bidrog till att dem kunde gå framåt i livet. 

Författarna till föreliggande studie uppfattar att ett socialare liv både kan hjälpa genom 

att skapa en distraktion från stomin, samtidigt som det kan skapa en normalisering kring 

stomin när fler personer runt omkring vet om att den finns, varför den finns och hur den 

fungerar.   

För att garantera välbefinnande och hälsa krävs det utformade egenvårdsbehov för att 

bevara sin mänskliga funktionalitet. Dorothea Orem urskiljer åtta allomfattande 

egenvårdsbehov i sin egenvårdsteori, och en av dessa är att bibehålla en balans mellan 

sociala interaktioner och ensamhet (Kirkevold 2012). 

Den bakomliggande sjukdomen kan ha en påverkan på hur stomin upplevs olika. Om 

tidigare sjukdom skapat en okontrollerbar vardag där livet kretsat kring sjukdomen och 

anpassning därefter, kan stomin skapa en lättnad för patienten som då får en känsla av 

kontroll. Känslan av kontroll kan därav leda till att återuppta det sociala livet de hade 

innan den bakomliggande sjukdomen bröt ut, och till följd hitta en bra balans mellan 

sociala interaktioner och ensamheten som upplevdes i vissa fall.  

 

Det framkom i denna studies resultat att en del personer upplever stor oro när det gäller 

egenvården på grund av att de har för lite kunskap gällande stomin och dess skötsel 

(Cengiz & Bahar 2017; Hueso-Montoro et al. 2016; Sinclair 2009). Brist på information 

efter operation skapade en frustration (Sinclair 2009; Cengiz & Bahar 2017), vilket även 

styrks av Lim, Chan och He (2015) och Danielsen, Soerensen, Burcharth och Rosenberg 

(2013) studie. Personerna med stomi tror att de hade känt sig mer förberedd fysiskt och 

mentalt om de fått mer och bättre information innan operationen gällande stomin- om 

hur den ser ut, information om olika stomibandage och stomivård (Lim, Chan & He 

2015). Alla patienter har rätt till information om vård och eftervård enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821).  

Cengiz och Bahar (2017) tar upp om att många hade önskat någon form av uppföljning i 

hemmet. Personerna i Lim, Chan och He (2015) studie beskriver att tilldelas broschyrer 

i utbildningssyfte skulle vara användbart efter utskrivningen från sjukhuset och de 

önskade även en uppföljning i form av ett telefonsamtal eller en lektion, som de trodde 

skulle underlätta att anpassa sig till stomin. Sier et al. (2017) beskriver att de personer 
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med stomi som fick hembesök var mycket positivt inställda eftersom det löste flera 

problem då informationen från sjukhuset var otillräcklig. Under hembesöken kunde man 

även lägga märke till komplikationer i ett tidigare skede. 

Författarna anser att alla sjukvårdsinstanser bör ta efter detta, varav det tillför endast 

positivitet till personerna med stomi och dess anhöriga. Att få, till exempel, ett antal 

hembesök inbokade efter en stomioperation kan bidra till att personen accepterar 

tillvaron på ett fördelaktigare vis. Det ger ett tillfälle att upptäcka fysiska förändringar 

och hur personens mentala hälsa är, och därigenom kunna sätta in åtgärder i tid för att 

förhindra komplikationer av alla dess slag. 

Dorothea Orems egenvårdsteori är tillämpbar, som det även skrevs om i introduktionen, 

när det bland annat handlar om kroniskt sjuka patienter. Egenvårdsbrist-teorin är en 

användbar referensram för sjuksköterskor som kommer i kontakt med patienter som 

behöver undervisas i att utföra specifika egenvårdshandlingar. Omvårdnaden bygger 

dels på att stötta och stärka patientens potential att utöva egenvård och att ta över 

genomförandet av viktiga egenvårdsaktiviteter om patienten eller dess anhöriga inte kan 

utföra dessa (Kirkevold 2012).  

I och med detta valdes denna teori till studien, då författarna anser att den är relevant 

och tillämpbar vid stomi. Av en person som fått stomi krävs det mycket egenvård som 

oftast börjar redan efter operationen. Egenvårdsteorin är ett bra verktyg till 

sjuksköterskan för att se vilket behov personer med stomi och dess anhöriga har, när det 

gäller bland annat information och utbildning gällande stomin och stomivård.  

4:3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie har en beskrivande design. Polit och Beck (2017) skriver att den är 

användbar när man ska beskriva och analysera personers upplevelser av olika fenomen. 

Eftersom denna föreliggande studie handlar om personers upplevelser av att leva med 

stomi kan en beskrivande design ses som en styrka. 

Sökningar av artiklar gjordes via tre databaser: Medline via PubMed, CINAHL och 

PsycINFO för att få en så bred sökning som möjligt. En styrka med föreliggande studie 

är utförandet av den breda sökningen. Medline via PubMed valdes dock i första hand då 

Backman (2016) skriver att det är världens största referensdatabas. Sökningen i 

PsycINFO gav inte författarna något material som kunde användas och exkluderades 

därför, istället gjordes manuella sökningar för att komplettera med ytterligare artiklar.  
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För att erhålla rätt ämnesord testades sökorden i en ämnesordlista, detta gjordes enbart i 

databasen Medline via PubMed, då författarna inte fick tillräckligt med träffar i 

CINAHL och PsycINFO när ämnesord användes i sökningen. Medline via PubMeds 

uppslagsverk kallas Mesh-termer, och dessa kombinerades med fritext-ord. Detta kan 

ses som en svaghet att inte enbart ämnesord användes i samtliga databaser, men då 

många relevanta artiklar försvann ansågs det nödvändigt med enbart fritext-ord på 

CINAHL och PsycINFO. 

Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle baseras på vuxna personer 

som har erfarenhet av att ha genomgått en operation för stomi, de skulle antingen ha en 

kolostomi eller ileostomi. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed), vara publicerade mellan 2009 och 2019 samt att de skulle svara på syftet och 

frågeställningen. De skulle vara uppbyggda efter IMRAD och vara empiriska studier. 

Orsaken till att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år var att litteraturstudien skulle 

baseras på den senaste forskningen. Eftersom engelska inte är författarnas modersmål, 

och att alla artiklar var på engelska, kan detta ses som en svaghet med risk för 

feltolkning i översättningen. För att minska risken för detta lästes och översattes 

samtliga artiklar tillsammans av författarna för att kunna föra en dialog under processen 

och därmed minska risken för feltolkning. Ännu en risk kan ses i att det bara gick att 

komma åt artiklar som var fritt tillgängliga, vilket kan ha gjort att betydelsefulla artiklar 

fallit bort.   

När det kommer till urvalsprocessen använde sig författarna av Högskolan i Gävles 

mallar gällande relevansbedömning och kvalitetsgranskning (Se bilaga 1 och 2), vilket 

kan anses som en fördel då det ger en antydan om styrkan i en studie. 

De 11 artiklar som svarade på föreliggande studies syfte systematiserades genom två 

översiktstabeller (se bilaga 3 och 4) och analyserades med hjälp av Aveyards (2014) 

beskrivning av tematisk analys för att hitta gemensamma teman och subteman. En 

svårighet som författarna stötte på under denna process var att dessa teman och 

subteman delvis gick in i varandra och var svåra att avskilja från varandra.  

Vid uppbyggnaden av föreliggande studie var författarna medvetna om att det inte 

skulle förekomma någon form av redlighet; fabricering, plagiat eller förfalskning (Polit 

& Beck 2017). 
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4:4 Kliniska implikationer 

Cirka 43000 personer i Sverige beräknas ha stomi i Sverige. Som sjuksköterska finns ett 

ansvar att ge en god omvårdnad som leder till att skapa en trygghet i personers 

egenvård. Denna föreliggande studie vill därför bidra till en bredare kunskap och 

förståelse hos sjuksköterskor kring personens egna känslor, tankar och funderingar 

kring stomin, för att därigenom kunna leda till en utveckling av omvårdnaden och 

därigenom också skapa en bättre upplevelse för varje person.  

4:5 Förslag till fortsatt forskning 

Forskning om närståendes upplevelse söktes utan större resultat, därav föreslås vidare 

forskning inom detta område för att kunna se ett ytterligare perspektiv av livet med 

stomi. Även djupare forskning inom de olika områden i föreliggande studie framfört i 

resultatet, exempelvis kroppsuppfattning och sexuellt. För att kunna få ytterligare 

kunskap som kan leda till en utveckling i omvårdnaden av dessa patienter, samt vilken 

information och stöd som krävs för att skapa bästa möjliga trygghet för patientgruppen. 

Genom det också komma närmare en normalisering av stomier. 

4:6 Slutsats 

Att få en stomi innebar en stor förändring i varje persons upplevelse. De påverkades på 

många olika sätt och det blev för många en upplevelse av begränsning i 

kroppsuppfattning, sexualitet, egenvård och socialt. Ofta upplevdes rädsla, oro och 

skam. Studier visar att stöd, information och kunskap underlättar för personer att 

anpassa sig till livet med stomi. Sjuksköterskan kan i sin yrkesprofession genom att ha 

kunskap om detta, bemöta dessa personer med en bättre förståelse för hur upplevelsen 

av att leva med stomi hanteras. 
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Ostrukturerade intervjuer som 

varade mellan 50–70 minuter.   
Intervjuerna påbörjades med 

några utvalda huvudfrågor.   
Intervjuerna spelades in med 

MP3.  

Analyserades m.h.a. Graneheim och 

Lundmans innehållsanalys.   



 

 

 

och intellektuell kapacitet för 

att delta. 

 

 

  

  

Sinclair, L.G. (2009), 

Kanada.  
Young Adults With 

Permanent Ileostomies 

Experiences During 

the First 4 Years After 

Surgery.  

Narrativ.  

  

Kvalitativ.    

-7 deltagare. 

-Vuxna- mellan 24–40 år. 

-Både kvinnor och män. 

-Inklusionskriterier: 

permanent stomi under 

mindre än fyra år, kunna 

flytande engelska och ska 

vara medicinskt, kirurgiskt 

och emotionellt stabil.   

En enda informell, ostrukturerad 

och ljudinspelad intervju 

genomfördes med varje 

deltagare.   

  

Intervjuer varierade från cirka 1 

timme till 21/2 timmar.  

  

Undvikande av ledande frågor 

och influerande av deltagare.  

Clandinin och Connelys ramverk 

användes för att analysera deltagarnas 

berättelser.   

Smith, J-A., Spiers, J., 

Simpson, P. & Nicholls, 

A-R. (2017), 

Storbritannien.  

 The Psychological 

Challenges of Living 

With an Ileostomy: An 

Interpretative 

Phenomenological 

Analysis.  

Kvalitativ upplevelse  
metodik med tolkande 

fenomenologisk 

analys.   

-21 deltagare. 

-Vuxna- över 18 år. 

- Både kvinnor och män.   
-Inklusionskriterier: personer 

som lever med ileostomi,   
Engelsktalande.   

Semistrukturerade intervjuer öga 

mot öga eller via skype/telefon 

med ljudinspelning.   
Intervjuschema användes.   
Intervjuerna varade mellan 30–

130 minuter men med ett 

genomsnitt på 1h.   

Analysen följde procedurerna för 

IPA. Den analytiska processen börjar 

med en detaljerad granskning av varje 

fall, följt av en sökning efter 

mönster.  

 
  

Thorpe, G., Arthur, A. & 

McArthur, M. (2016), 

Storbritannien.  

Adjusting to bodily 

change following 

stoma formation: a 

phenomenological 

study.  

Fenomenologisk 

kvalitativ design.  
-12 deltagare.   
-Vuxna- över 18 år.   

-Både kvinnor och män.  
-Inklusionskriterier: 

Engelsktalande, genomgått 

fekal stomiformation. 

 En-till-en-intervjuer. En öppen, 

konversationsintervju-strategi 

användes. Första frågan 

fokuserade deltagarna på deras 

upplevelse av att leva med stomi. 

Som följdes upp med utforskande 

och öppna frågor.  

Analytisk ramdesign.   
  
Kategorier & teman utformades, 

likaså koder.    

Xian, H., Zhang, Y., 

Yang, Y., Zhang, X. & 

Wang, X. (2018), Kina.  

A Descriptive, Cross-

sectional Study Among 

Chinese Patients to 

Identify Factors that 

Affect Psychosocial 

En beskrivande 

tvärsnittsstudie.   

Kvantitativ.  

 -1010 deltagare. 

-Vuxna- över 18 år.     

-Kön framgår ej.  

-Inklusionskriterier: har 

genomgått operation minst 1 

månad före, har minst en 

Frågeformulär som var utformat 

av forskarna. 

Frågeformuläruppgifterna 

samlades in direkt i 

onlineundersökningsplattformen. 

Enfaktorsanalys genomfördes för att 

analysera justeringsnivån för de 

klassificerade variablerna. Ett t-test 

och U-tester utfördes.  

Pearson korrelationsanalys utfördes. 

Ett oberoende t-test användes för att 



 

 

 

Adjustment to an 

Enterostomy.  
grundskoleutbildning och ska 

kunna kommunicera på 

kinesiska.  
  

Endast kärnforskare i det aktuella 

projektet hade tillgång till data.  
jämföra medelvärdet, och en 

regressionsanalys för att identifiera de 

faktorer som signifikant påverkade 

stomijusteringsnivån.  

  

 

 

9. Bilaga 4 
Resultattabell – Syftet för föreliggande studie är att beskriva personers upplevelse av att leva med stomi. 

 

Författare Syfte Resultat 

 

 

Cengiz, B. & Bahar, Z. (2017).  

 

 

 

Fastställa upplevda hinder för anpassning till livet med en fekal 

stomi. 

 

Deltagare upplevde begränsningar relaterade till kläder, aktiviteter och 

sömnproblem.  

Närvaron av en stomi påverkade också deltagarnas sociala liv. 

Vissa upplevde rädsla för att deras respektive skulle störas på de 

fysiska förändringarna. 

 

 

Davidson, F. (2016). Få en förståelse för hur personer med stomi upplever sitt liv 

och vilka problem de upplevde.  

 

Mer än hälften (54%) upplevde att de hade behövt ändra sin stil på 

kläder sedan de fått sin stomi. 

Mer än hälften (53%) av männen upplevde problem med att få eller 

upprätthålla en erektion. 

En majoritet av deltagarna upplevde mindre eller inga problem med 

huden som omger stomin; men en tredjedel upplevde dock måttliga till 

allvarliga problem.  

Fler deltagare upplevde problem med gaser. 

Vid upplevelse av sin egen livskvalitet, svarade majoriteten (69%, 177 

svarande) att den var bra till utmärkt. 25% (63) sa att den var måttligt 

bra och 6% (15) sa att den var dålig. 

 



 

 

 

 

Freitas de Amorim, R., Grassiely de 

Oliveira Branco, J., de Sousa Araújo 

Santos, Z. M., Barbosa Marques, A. D., 

Magalhães Moreira, T. M., Pinheiro 

Landim, F. L. & Barreto de Morais, P. 

(2018). 

 

Beskriva den kroppsliga medvetenheten hos personer med 

stomi. 
Många deltagare upplevde sig annorlunda, eftersom det finns många 

människor som inte är diskreta och stirrar utan att ens försöka dölja 

det. Flera deltagare upplevde att de måste dölja stomin och valde stora 

och mörka kläder. 

Deltagarna med stomin upplevde att den ideala bilden är en social 

uppfattning. 

 

Haughey, S. & McGroggan, G. (2017). 

 

Bedöma det fysiska, psykologiska, sociala och ekonomiska 

effekter av lever med stomi. 
Deltagarna (76%) upplevde problem med daglig stomihantering, där 

läckor och känslig hud var det vanligaste. 

De mest upplevda orsaker till att det är svårt att leva med stomi var 

varierande, t.ex. kosten, kläder, motion, resor, diskretion, byta om på 

allmän plats och rädsla för läckage. 

Sammantaget upplevde kvinnor en mer positiv syn än män (44% mot 

34%). 

Inställningen till stomin varierande, de med mest positiva svar (60%) i 

ålderskategorin 19–40 och minst positiva (38%) i åldersintervallet 41–

65. 

 

Hueso-Montoro, C., Bonill-de-las-Nieves, 

C., Celdrán-Mañas, M., Hernández-

Zambrano, S-M., Amezcua-Martínez, M. & 

Morales-Asencio, J-M. (2016). 

 

Beskriva stomipatienters hantering av stomin och att analysera 

innebörden av upplevelsen och deras nya kroppsliga verklighet. 

Personerna som fått stomi upplever den nya situationen med rädsla.  

Att se stomin för första gången orsakar olika känslor, inklusive rädsla, 

intryck, ett främlingskap eller nyfikenhet. 

Vissa upplevde oro gällande egenvården. 

Några av de problem som informanterna uttrycker hänvisar till deras 

upplevelse om hur denna kroppsliga förändring påverkar dem. Vissa 

upplevde stomin som en del av sig själv, medan andra gjorde det inte. 



 

 

 

 

Morris, A. & Leach, B. (2017). 

 
Beskriva och förbättra förståelsen för erfarenheter före och 

efter en patient fått ileostomi. 

En ileostomi upplevdes som en positiv livsförändring av alla deltagare. 

Stomin underlättar en återgång till ett "normalt liv." 

Ingen av deltagarna ville att deras ileostomier skulle läggas ner. 

Ileostomin hjälpte människor att återgå till det sociala livet med 

vänner och familj vilket var meningsfullt och viktigt. 

 

Sarabi, N., Navipour, H., & Mohammadi, E. 

(2017). 
Stomipatienters huvudproblem, hur de hanterar dem och 

resultatet av deras ansträngningar att hantera problemet i deras 

vardagliga liv. 

Personerna med stomi upplever skam och förlägenhet för oförmågan 

att kontrollera lukt, gaser och läckor och upplever därmed att de måste 

hålla sig borta från andra.  

Dessutom upplever personerna med stomin att stomin har tvingat bort 

dem från deras partner p.g.a. komplikationer i behandlingen eller 

problem med läckage och lukt som har skapat en känsla av att vara en 

börda. 

Gifta deltagare upplevde flera konsekvenser av att försöka lösa 

sexuella problem efter operationen. 

 

Sinclair, L.G. (2009). 
Förstå erfarenheterna från unga vuxna som lever med en 

permanent ileostomi. 

Alla deltagare upplevde chock över att se sina stomier för första 

gången. 

Deltagarna upplevde emotionell ångest kring deras förändrade 

kroppsutseende och upplevde att stomin var synlig genom sina kläder 

och tvingade dem att byta klädstil. 

Alla deltagarna objektifierade sina stomier. 

Deltagarna upplevde frustration över bristen på skriftlig information 

efter operationen.  

Deltagarna upplevde att de först kände sig livrädd om att ta emot 

sociala inbjudningar, återuppta tidigare aktiviteter och återvända till 

jobbet. Vilket ofta berodde på rädslan av läckage. 



 

 

 

 

Smith, J-A., Spiers, J., Simpson, P. & 

Nicholls, A-R. (2017). 
Analys av upplevelsen av att leva med en ileostomi. Alla deltagare talade om hur deras ileostomi påverkade deras 

självkänsla. Flera upplevde en förändrad och försämrad kroppsbild 

som ett resultat av stomin. 

Flera deltagare upplevde att deras sjukdomar resulterade i en 

uppfattning att vara äldre än vad de faktiskt är. 

Flera deltagare upplevde även en negativ förändring i deras sexuella 

aktivitet. 

Vissa deltagare upplevde att deras sjukdom och ileostomi utmanade 

deras sätt att samverka med världen. 

Alla deltagarna pratade om sin ileostomi i förhållande till andra 

människor, och upplevde blandade känslor och erfarenheter. Bland 

vänner upplevde vissa deltagare stigmatisering. 

 

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

(2016). 
Förstå upplevelsen att leva med en ny stomi, med fokus på 

kroppslig förändring. 

Efter operationen upplevde deltagarna deras kroppar som okända och 

okontrollerbar. Gasavgångar från stomin upplevdes bland deltagarna 

som en förlust av kontroll. 

Efter tre månader upplevde deltagarna en känsla av chock och skräck 

vid tanken på att ha en stomi och såg deras stomi som oattraktiv.  

Många deltagare upplevde det positivt om hur mycket lättare det var 

att utveckla ett "mönster i vardagen" med en stomi som fungerade på 

ett förutsägbart sätt. 

 

Xian, H., Zhang, Y., Yang, Y., Zhang, X. & 

Wang, X. (2018). 

 

Identifiera faktorer som påverkar psykosocial anpassning hos 

kinesiska patienter med en enterostomi. 

Personerna som deltog i studien upplevde en känsla av konstant oro 

associerad till vilken nivå och form av stöd hen fick/får.   

Efter enterostomikirurgi upplevde 195 (19,3%) patienter peristomala 

komplikationer; de tre vanligaste komplikationerna var irriterande 

dermatit, allergisk dermatit och parastomalt bråck. 

732 (72,5%) upplevde läckage under de senaste tre månaderna. 

 


