
 Beteckning:   

       
 
 
 

Institutionen för Vårdvetenskap och Sociologi 

Stomiopererades upplevelse av livskvalitet och 
sexualitet 

- En litteraturstudie 

Pernilla Jonsson och Agneta Nilsson 

 2009 

15 poäng C-nivå 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Examinator: Gerth Hedov 

Handledare: Eva Westergren 

 
 



 1 

Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år stomiopereras ca 20 000 personer i Sverige av olika bakomliggande 

orsaker. Detta ingrepp påverkar individens livskvalitet och sexualitet på flera olika sätt. 

Vanligt förekommande är rädsla för lukt och läckage. För sjuksköterskan är insikt i 

stomibärarens livssituation viktigt för att kunna identifiera problem, och se patientens 

vårdbehov. Syftet med studien var att beskriva hur vuxna stomibärare upplever livskvalitet 

och sexualitet. Metod: En beskrivande litteraturstudie användes som metod för att svara på 

syftet. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Funna artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Personer med stomi upplever problem med 

lukter, gaser och läckage. Problemen skapar begränsningar i arbetet förlust av yrkesidentitet 

och socialt liv och dessutom upplevde många sig hindrade till att delta i aktiviteter och resor. 

Stomin ledde också till förändringar av kost och klädval. Förändrad kroppsbild minskar 

upplevelsen av att vara attraktiv och sexuallivet påverkas. Kvinnor och män upplever 

situationen olika. Sjuksköterskans förmåga att informera har betydelse för livskvaliteten i 

vardagslivet. Slutsats: Att få en stomi innebär stor förändring i livet, stomi påverkar inte bara 

det fysiska utan även det psykiska, sociala och det sexuella.  

 

Sökord: Quality of life, sexuality, ostomy, Adaption, Psychological,  
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Abstract 

Background: Each year stoma surgery approximately 20 000 persons in Sweden, of various 

underlying causes. The individual’s quality of life and sexuality are influenced of this kind of 

surgery often fear of odour and leakage. For nurses it´s important to have a sound of 

knowledge of being colostomy carriers life situation to identify problems and to see the 

patients need of care. Aim: of this study is to describe the life situation in patients with stoma, 

with focus on aspects of quality of life, coping and sexual life. Method: A descriptive 

literature review using the key terms was used as a method to answer the purpose. Searches 

were conducted in the databases CINAHL and Pub Med. The articles were reviewed and 

analyzed. Results: People with a stoma are experiencing problems with odour, gas and 

leakage. The problems create constraints in the loss of professional identity and social life and 

as well many felt prevented to participate in activities and travels. Stoma also leads to changes 

in diet and choice of clothes. Altered body image reduces the experience of being attractive 

and sexual life is affected. Women and men experience different situation. The nurse's ability 

to provide information is relevant to quality of life in everyday life. Conclusion: To obtain a 

stoma involves major change in life, including the underlying reason for an ostomy. If the 

stoma patients experience a good quality of life and sexual function depended on the nurse's 

ability to convey relevant information.  

 

Key word: Quality of life, sexuality, ostomy, Adaption, Psychological  
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Introduktion 

Stomi innebär att tarmen tas ut genom en öppning i magen oftast strax nedanför naveln lite åt 

vänster. Runt tarm- öppningen fästes en platta som i sin tur sätts fast vid en stomipåse (1). Det 

kan hända att stomin blir bestående resten av livet. Orsaker till att en stomi anläggs kan vara 

inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit och Morbus Crohn, men även kolorektal 

cancer. Det finns ett flertal olika stomier beroende på vilken del av tarmen som är drabbad. 

Stomiförband finns och används för att minska risken för läckage och lukt, Att vara stomi- 

eller reservoaropererad innebär ett dolt handikapp (2). 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet kan ha olika innebörder men ordet förknippas starkt med psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande. Livskvalitet handlar om det värde människor upplever att 

tillvaron kan ge dem, kanske handlar det framför allt om en inre upplevelse av mening och 

livsglädje. Hur livskvalitén upplevs är individens subjektiva upplevelse (3). De individer som 

upplever god livskvalitet är ofta aktiva, har en god självkänsla och fungerar mycket bra i 

sociala sammanhang. För att individerna skall uppleva en hög livskvalitet under sin sjukdom 

är det av största betydelse att sjuksköterskan ger dem det stöd de behöver och information. 

Dålig livskvalitet är en av orsakerna till sjukdoms uppkomst (4). Det är svårt att mäta en 

individs livskvalitet vid ett speciellt tillfälle, eftersom det är många faktorer som spelar in. För 

att kunna mäta livskvalitet måste de specifika delarna: fritidsaktiviteter, ekonomi och det 

sociala nätverket finnas runt om varje individ, därefter mäts varje del för sig, för att få en 

helhet (5). Genom att arbeta med att stödja individerna kan deras livskvalitet förbättras och 

vidare kan ohälsa förebyggas. Individer som har något att tro på känner sig i överlag trygga 

med känslan av en inre kraft som bemästrar situationen. Ur tron växer ett hopp fram som är 

knutet till vad individerna upplever som meningsfullt (6, 7). 

 

Sexualitet 

Who: s definition av sexualitet betonar att sexualiteten är ett grundbehov och en del av alla 

människors personlighet. Sexualiteten är en central aspekt av att vara människa genom hela 

livet som innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet 

och fortplantning. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, önskningar, övertygelser, 

attityder, värderingar, beteenden, rutiner, roller och relationer. Sexualitet påverkas av 

samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, 

juridiska, historiska, religiösa och andliga faktorer (8).  
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Sexualitet är mycket mer än den fysiska handlingen, den innefattar även driften av att söka 

kärlek, värme, kontakt och närhet (9, 10). Det är mycket vanligt att individer som ska få eller 

har stomi oroar sig för sexuella frågor (11).  

Den förändrade kroppsbilden är förenad med frågor kring individens sexualitet (12). Många 

individer som går igenom en stomioperation får en känsla av att vara oattraktiva, det är inte 

ovanligt att en del individer förlorar lusten till sexuell samvaro (13). Studie (14) visar att det 

kan innebära en skillnad i upplevelser och erfarenheter mellan olika typer av stomier. 

Individer med irrigations stomi har inte stomipåse, det medför en större frihet och diskretion 

på grund av minskade luft- och luktbekymmer. Karadags (14) studie visade att upplevelsen av 

att sexuellt oattraktivitet är ett mindre förekommande problem hos individer med irrigations 

stomi än de med sedvanlig stomi.  

Sjuksköterskans helhetssyn på människan bör även inkludera de emotionella aspekterna som 

har en lika viktig del som de fysiska (15). I Pieper och Mikols studie (16) fick individer både 

före och efter utskrivning från sjukhuset skatta de problem med stomin som de bekymrade sig 

mest för. Sexuella problem skattades högt före utskrivningen, individerna oroar sig över den 

sexuella lusten, att ha sexuellt umgänge och den fysiska förmågan för att ha sex samt 

relationen till sin partner (16). Problem med sexualiteten visade sig vara störst hos individer 

utan något fast förhållande eller någon sexuell partner (17).  

 

Personalens kompetens 

För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda maximal hjälp till alla stomiopererade individer 

krävs adekvat kunskap om hur individer kan uppleva livet efter operationen. Duchesne, 

Wang, Boyle och Hunt s studie (18) visade att stomisjuksköterskor känner sig otrygga och 

obekväma när de samtalar om sexualitet. Osäkerhet inför de sexuella frågorna beror till stor 

del på brist på kunskap och utbildning hos stomisjuksköterskorna (19).  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur individer med stomi upplever sin 

livskvalitet och sexualitet.  

 

Frågeställning 

Hur upplever stomiopererade individer sin förändrade livskvalitet och sexualitet? 
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Metod 

 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie 

 

Databaser  

De databaser som har använts är MedLine via PubMed och CINAHL.  

 

Sökord, sökstrategier och urvalskriterier  

Artiklarna söktes i databaser enligt tabell 1. Kriterierna för artiklarna var att de var 

publicerade de senaste tio åren, human, åldersbegränsningen 19+, full text och skrivna på 

engelska, danska eller norska. Dessa artiklar blev också användbara då deras referenslista 

kunde ge tips om andra artiklar skrivna om samma ämne.  Sökorden var: sexuality, ostomy, 

quality of life, adaption psychological. 

 

Utfall av databassökning 

Tabell 1. Använda databaser, sökord, antal träffar och antal valda artiklar. 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 
MedLine via PubMed Ostomy AND sexuality 30 3 
MedLine via PubMed Ostomy AND sexuality AND quality of life  7 2 

MedLine via PubMed Ostomy AND Adaption , Psychological  42 1 

MedLine via PubMed Ostomy AND Adaption Psychlogical AND 
sexuality 

7 2 

CINAHL Ostomy AND sexuality  87 2 

CINAHL Ostomy AND sexuality AND quality of life 14 1 

CINAHL Ostomy AND Adaption , Psychological  19 1 

CINAHL Ostomy AND Adaption Psychlogical AND 
sexuality 

9 1 

Totalt  215 13 

 

Dataanalys 

Datainsamlingen skedde genom sökning av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar 

i databaserna CINAHL och MedLine via PubMed. I studien inkluderades tretton 

vetenskapliga artiklar varav fem var kvantitativa och åtta var kvalitativa. De artiklar som inte 

överensstämde med studiens syfte sorterades bort vid läsning av abstracten. Utifrån kriterierna 

utfördes urvalet i tre steg; läsning av titlar, abstrakt och artiklar. Artiklarna skulle uppfylla 

syfte och frågeställning. Ytterligare bearbetning genomfördes genom upprepad genomläsning 
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av artiklarna av båda författarna för att hitta gemensamma teman. Viktiga delar ströks under, 

likheter och skillnader identifierades. Även analysmetod och etiska överväganden 

identifierades. Genom användande av granskningsmallarna för kvalitativa respektive 

kvantitativa artiklar har författarna fått bekräftelse på artiklarnas lämplighet samt varit stöd 

vid bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet (20). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inga ytterligare etiska överväganden behövde göras genom att litteraturstudien baseras på 

redan skrivet material där etiska överväganden redan gjorts. Uppgifterna om deltagarna 

behandlades anonymt och det visar också att artikelförfattarna gjort etiska överväganden. 

Föreliggande studie har författarna försökt att inkludera och analysera samtliga artiklar och 

resultat som svarar på syftet. Av det material som har bearbetas har inget material exkluderats 

p.g.a. att det inte har överensstämt med författarnas egna åsikter. Allt material har granskats 

utan påverkan av personliga värderingar.  
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Resultat 

Resultatet presenteras i tabeller och löpande text utifrån de sex kategorier som framkom i 

artiklarna med frågeställningen om hur stomiopererade upplever sin förändrade livssituation 

och sexualitet.  

 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatbearbetningen 

Författare + 
publ.år 

Titel Design  Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalysmetod 

Berndtsson 
Lindholm 
Öresland & 

Hulten 
(2004) 

Health related Quality of 
Life and Pouch function 
in continent ileostomy 
patients: A 30-year 
perspective. 

Kvantitativ 
studie 
Deskriptiv 
och 
normativ 
data.  

68 deltagare 
25 män och 43 
kvinnor. 
40-89 år. 

Enkätstudie. 
36 frågor 
Health Survey 
(SF-36). 

One sample ttest 
Spearman’s rank-
order correlation 
test. 

Camilleri-
Brennan & 
Steele 
(2002) 
 

Prospective analysis of 
quality of life After 
reversal of a 
defunctioning loop 
ileostomy. 
 

Kvantitativ. 65 patienter med 
en median ålder 
av 67 år deltog. 

3 enkäter ges 
före operation, 
sedan på 3-mån 
intervall efter 
operationen i upp 
till 1 år. 

Friedmans icke 
parametriska 
Metod Kaplan 
Meier metod 
Kendalls 
correlation. 

Carlsson, 
Berglund, & 
Nordgren 
(2001)  
 

Living With an Ostomy 
and Short Bowel 
Syndrome: Practical 
Aspects and Impact on 
Daily Life.  

Kvalitativ.  Sex svenska män 
och kvinnor 
mellan 38-68 år.  

Semistrukturerad
e intervjuer i 
hemmet 3-4 
timmar, samt 
frågeformulär. 

Materialet skrevs 
ner och 
sammanfattades 
samma dag samt 
infördes i ett 
dataprogram för att 
identifiera likheter 
och skillnader. 

Carlsson, 
Bosaeus & 
Nordgren  
(2003) 

Quality of life and 
concerns in patients with 
short bowel syndrome. 

Kvantitativ. 28 män och 
kvinnor mellan 
35-79 år. 

För att undersöka 
patienternas 
copingstrategier 
användes ett 
formulär med 40 
öppna och slutna 
frågor (SF-36). 

Materialet 
jämfördes med en 
kontrollgrupp och 
analyserades med 
hjälp av Sullivan, 
Karlsson och 
Wares svenska 
manual och 
tolkningsguide.  

Manderson, 
(2005)  
 

Boundary breaches: the 
body, sex and sexuality 
after stoma surgery.  
 

Kvalitativ.  18 män och 
kvinnor, samt 
brev utskickat till 
14 personer med 
öppna frågor. 
Alla mellan 24-
82 år. 

Ostrukturerade 
intervjuer och 
brevutskick. 

Alla intervjuer 
bandinspelades och 
transkriberades. 
Triangulering. 

McKenzie, 
White 
,Kendall, 
Finlayson, 
Urquhart & 
Williams 
(2006) 

Psychosocial impact of 
colostomy pouch change 
and disposal. 
 

Kvantitativ. 
 

86 personer (18-
84 år) med 
kolostomi. 

Deltagare 
inbjöds till 
studien via 
stomisjuksköters
kor.  

Modifierad version 
av frågeformuläret 
the Pouch change 
and disposal 
questionnaire 
SCN identifiering. 

McMullen, 
& et al, 
(2008) 
 

The Greatest Challenges 
Reported by Long-Term 
Colorectal Cancer 
Survivors With Stomas.  

Kvalitativ. Enkät sändes 
med e-post till 
personer 
registrerade i 
National Cancer  

Ett frågeformulär 
uppdelad i tre 
delar med en 
öppen fråga 
besvarades. 

mCOH-QOL-O 
Kodade scheman. 
Två sidig t-test 
med chi square. 
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Författere+ 
publ.år 

Titel Design Undersöknings 
grupp 

Datainsamlings
metod 

Dataanalysmetod 

Notter, & 
Burnard, 
(2004) 

Preparing for loop 
ileostomy surgery: 
Women`s accounts from 
a qualitative study. 

Kvalitativ. 50 stycken 
kvinnor. 

Semistrukturerad
e intervjuer. 

Fenomenologisk 
analys. 

Persson, 
Gustavsson 
Hellström 
Lappas & 
Hultén 
(2005) 
 

Ostomy 
patients´perception of 
quality of care. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstu
die. 

57 svenska män 
och kvinnor 
mellan 20-92 år.  

Två olika 
frågeformulär 
skickades via 
post till alla 
patienter som 
hade vårdats på 
en specifik 
avdelning efter 
en 
stomioperation. 

Chi square test.  
 

Persson & 
Hellström 
(2002) 
 

Experiences of Swedish 
Men and Women 6 to 12 
Weeks after Ostomy 
Surgery.  

Kvalitativ.  9 patienter i 44 -
67 år. 5 män och 
4 kvinnor. 

Bandinspelade 
intervjuer med 
öppna frågor 
Intervjuerna var 
30-60 minuter.  

Analysen gjordes i 
fyra steg enlig 
modell av Giorgi. 
Fenomenologisk 
analys. 

Persson & 
Wilde- 
Larsson 
(2005) 
 

Quality of care after 
surgery: a perspective 
study of patients. 

Kvalitativ.  42 vuxna män 
och kvinnor 
från.nio olika 
sjukhus.  

Frågeformuläret 
innehöll 49. 
frågor och 
behandlade 17 
områden. 

Ett instrument 
utvecklades från 
den teoretiska 
modellen som 
använder en vanlig 
faktor analytiska 
tillvägagångssätt 
QPP. 

Rozmovits 
& Ziebland 
(2004) 
 

Expressions of Loss of 
Adulthood in the 
Narratives of People 
With Colorectal Cancer. 

Kvalitativ.  20 män och 19 
kvinnor. mellan 
33-87 år.  

Halvstrukturerad
e intervjuer 
under ett tillfälle. 
Intervjuerna 
bandades. 

De bandade 
intervjuerna skrevs 
ner ordagrant. De 
skrevs in i 
dataprogrammet 
NUD*IST för 
analysering. 

Williams 
(2006) 
 

Sexual health: case study 
of a patient who has 
undergone stoma 
formation. 

Kvalitativ 
Fallstudie. 
 

En homosexuell 
patient. 

Intervju. Fenomenolgisk 
analys. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av studiernas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Berndtsson 
Lindholm 
Öresland & 

Hulten  

Att beskriva långsiktlig hälsorelaterad 
livskvalitet hos patienter som fått en 
kontinent ileostomi. 

Långsiktigt hade människor med kontinent ileostomi 
bättre egenvård. Däremot sämre tillgänglighet och dålig 
kvalitet på offentliga platser begränsade deras dagliga 
aktiviteter utanför hemmet.  

Camilleri-
Brennan & 
Steele  
 

Att mäta förändringar i livskvalitet för 
patienter med ändtarmscancer 
förändringar efter operation, och även att 
livskvalitet är förenat med och förutsäga 
överlevnad.  

Resultaten av denna studie bekräftade att livskvalitet 
förbättrades med tiden efter att ändtarmscancern 
opererats bort. 

Carlsson, 
Bosaeus & 
Nordgren  
 

Att beskriva den generella och 
hälsorelaterade livskvaliteten hos 
stomiopererade personer samt 
åskådliggöra deras största bekymmer och 
de coping strategier som de använde sig 
av för att övervinna dessa. 

Positiva och negativa effekter på livskvaliteten delades in 
i fysisk, psykisk och social påverkan. De flesta deltagare 
definierade dålig livskvalitet med dålig hälsa, utmattning 
och smärta. God livskvalitet definierades som att få 
känna sig frisk och vara smärtfri. 

Författare Syfte Resultat 
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Manderson,  
 

Att utforska män och kvinnors 
upplevelser av att anpassa sig till en 
stomi. 

Många beskriver en rädsla för läckage, lukt och ljud. De 
beskrev också att vuxenrollen berövats dem genom 
oförmågan att reglera sin elimination. Självtilliten var 
större hos dem som hade stöd från sina närstående. 

McKenzie, 
White, 
Kendall, 
Finlayson, 
Urquhart & 
Williams 

Att utvärdera sambandet mellan byte av 
kolostomi- påse och patientens 
psykologiska välbefinnande. 
 

Hälften av deltagarna upplevde att de inte hade kontroll 
over sin kropp och 33 procent avstod från sociala 
aktiviteter och fritidsaktiviteter. 

McMullen, & 
et al,  
 

Att presentera de största utmaningarna 
med att ha en stomi, som rapporteras av 
personer som överlevt kolorektalcancer 
under lång tid. 

De största utmaningarna som rapporterades utgjordes av 
6 teman: Hantering av stomi och material; besvär, 
komplikationer; hälsovård, kvalité och service; negativ 
psykosocial inverkan; känslomässigt stöd och utbildning; 
finna tankesätt för anpassning. 

Notter, & 
Burnard,  

Att undersöka och beskriva upplevelser 
hos kvinnor som ska få en tillfällig stomi. 
 

Upplevelsen postoperativt visade sig vara värre än 
förväntat. Fyra teman kom fram: smärta, chock, 
kroppsbild och sexualitet. Det är av stor vikt att 
sjuksköterskan informerar om att en stomioperation 
medför mer än fysiska förändringar. 

Persson, 
Gustavsson 
Hellström 
Lappas & 
Hultén  

Att undersöka hur stomiopererade 
patienter upplever kvaliteten på vården. 

Mer än hälften ansåg att de inte hade fått delta i de 
medicinska besluten på ett tillfredställande sätt. De flesta 
tyckte inte att de fått tillräcklig med information om 
operationen och konsekvenserna av den.  

Persson & 
Hellström  

Att beskriva patienters erfarenheter, med 
fokus på kroppsbild, 6 till 12 veckor efter 
en stomi operation.  

De flesta blev missnöjda med sin kropp efter operation 
Det påverkade sexuallivet och även det sociala livet som 
idrott och andra aktiviteter. Information och rådgivning 
för stomiopererade patienter gavs bristfälligt både av 
specialiserade sjuksköterskor och av kirurger. Kvaliteten 
i vården behöver kontinuerlig utvärdering och revidering. 

Persson & 
Wilde- 
Larsson  

Att över tid följa stomiopererade 
patienters uppfattningar på vårdkvaliteten 
baserat på personliga erfarenheter. 

Bäst poäng fick faktorer gällande tillgänglighet av 
information, råd och stöd om skötsel av stomin. 
Möjligheten att påverka sin vård och tillfällen att 
diskutera sexuella frågor fick sämst poäng.  

Rozmovits & 
Ziebland  
 

Att göra en detaljerad beskrivning av 
kolorectalcancerns inverkan på patienters 
identiteter och självuppfattning, sexualitet 
och sociala relationer. Sjuksköterskornas 
roll och information till patienten. 

Resultatet av studien visar på förlust av värdighet, 
privatliv, oberoende och sexuellt självförtroende. En 
förlust av vuxenidentitet var det mest framträdande.  

Williams  
 

Att identifiera patientens behov med 
avseende på sexuell vård efter 
stomioperation.  

Människor är olika och har därmed olika problem när det 
gäller sexualitet efter stomioperation. Behov att prata om 
sexualiteten efter operation. 

 

Utifrån artikelbearbetningen framkom sex huvudkategorier som var gemensamma för de olika 

studierna. Dessa var: 

• Förändrad livskvalitet och sexualitet  

• Otrygghet  

• Kvinnors upplevelser av stomi  

• Mäns upplevelser av stomi  

• Förlust av yrkesidentitet och socialt liv  

• Sjuksköterskans betydelse 
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Förändrad livskvalitet och sexualitet 

Stomikirurgi påverkar livet på olika nivåer (21,22). Camilleri-Brennan och Steeles studie (22) 

visade att studiedeltagarna fick en minskad sexuallust och att det var stomin som hämmade 

sexuallivet. Enligt Mandersson (23 och Persson och Hellströms (24) studier ansåg deltagarna 

att deras attraktivitet minskat efter operationen. Efter stomioperationen beskrev kvinnor och 

män hur deras könsroller förändrats (24, 25, 26). Både kvinnor och män kände sig smutsiga 

och äckliga, samt att de fick svårigheter med att anpassa sig till den förändrade kroppsbilden. 

Stomin upplevdes som privat och det fanns en stark vilja att få behålla det så. Nakenheten 

kändes naturligare framför barnen än framför sin partner (23, 24 25. Blacks studie påvisade 

att individer som genomgick en stomioperation hade lättare att anpassa sig till sin nya 

kroppsuppfattning och ett nytt sätt att leva om de fick professionell information i ett 

preoperativt skede (27).  

 

Otrygghet  

Upplevelserna av att vara oren och ofräsch förknippades med lukt, syn och ljud av avföring i 

stomin (23, 24). Känslan vid påsbyten och byte av kläder samt rengöring efter spilld avföring, 

associerades till ett barns behov utav omvårdnad (23). Intervjupersonerna kopplade ihop sig 

själva som barn, de kunde inte ”hålla tätt” och det var inte ovanligt att partnern gjorde 

detsamma, vilket ökade osäkerheten hos dem (23, 25, 26). En del uppgav att de undvek att 

bära badkläder samt att använda omklädningsrum där andra kunde se dem (28).  

För personer med stomi innebar deltagande i aktiviteter också många gånger planering. Det 

kunde innebära att de anpassade sina bio- och restaurangbesök på så sätt att de gick på bio 

först och åt därefter. Tillgång till rena toaletter ansågs mycket viktigt (24). Kulturell bakgrund 

spelade en viktig roll i patienternas liv. En muslim ber fem gånger om dagen och innan bönen 

ska tvätt av kroppen ske noggrant och påsen bytas (23).  

 

Kvinnors upplevelse av stomi 

Rozmovits och Ziebland samt Notter, och Burnards studier påvisade att kvinnors upplevelse av 

stomi gjorde att de inte längre kände sig kvinnliga. Kvinnorna kände sig mindre feminina och 

känslan att deras kropp inte var normal framkom i studierna (25, 26). Många ville inte visa sig 

nakna inför sina män, de använde underkläder som täckte stomin och undvek intima 

situationer i dagsljus. Kvinnorna upplevde sig orena, ofräscha och mindre attraktiva just 

relaterat till att de hade en påse med avföring på magen. Det fanns ett behov av att dölja 

stomin i den intima situationen och för sin partner i överlag (23, 24, 25, 26).  
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Ett eventuellt stöd från partnern hade inte alltid någon betydelse, då en iakttagbar påse ändå 

upplevdes som pinsam och framförallt borttog upplevelsen av att känna sig sexuellt attraktiv 

(23,24, 25). I Mandersons studie (23) framkom det att när kvinnorna blivit vana vid stomin 

och kände sig bekväm, fanns fortfarande känslan av att inte vara attraktiv kvar. Känslan 

påverkades inte av stomin utan av dess innehåll. En av deltagarna beskrev det hela med att 

bajsa i en väska och bära den med sig den hela tiden (23). Många av personerna beskrev hur 

viktig partnerns förhållningssätt var till dem, många av de respektive hade inte längre kvar 

samma passion som innan operationen. Partnerns syn och reaktion var av stor vikt för de 

stomiopererades syn på sig själv, sin kropp och sexualitet (23, 25, 26). En kvinna hade köpt 

en vacker lång blus för att täcka stomin och med den på sig kände hon sig mer attraktiv vid 

sexuella relationer, hon sa att ”sex är inte så roligt med stomi” (23).  

Enligt Manderson, Persson, och Hellström och Notter-Burnards studier framkom det att 

kvinnorna beskrev en känsla av osäkerhet och rädsla, framför allt att påsen kunde vara synlig 

och att gas och lukt kunde uppstå när påsen var fylld. Då syntes den även genom kläderna. 

Rädslan att skada stomipåsen uttrycktes också. De flesta kvinnorna bar lösa kläder och 

klänningar för att förhindra tryck och irritation av stomipåsen (23 24, 26). 

 

Mäns upplevelse av stomi 

Förändringar i den sexuella funktionen var vanligt enligt Persson och Hellströms studie (24) 

Männen upplevde problem med reducerad erektionsförmåga och impotens. Oron för den 

sexuella funktionen och de blivande intima relationerna var den största utmaningen som mötte 

de flesta män som fått en stomi (24, 25, 29). Sexuell hälsa och personlig integritet var två 

viktiga saker som höjde livskvaliteten (29). Stomin kunde även ibland leda till psykiska 

hinder för ett fungerande sexliv. Männen framförde att de inte kunde ha sexuella relationer för 

att de inte ville visa stomin för andra personer. Merparterna av individerna i studie (29) 

beskrev känslan av hat, skam, avsky och avsmak över stomin.  

En man med stomi sedan 30 år tillbaka, och med ett aktivt liv som sportdykare och extrem 

skidåkare kände sig komfortabel med att duscha inför sina sportande kollegor, men inför sin 

fru som han hade ett kärleksfullt och nära förhållande till, uppgav han att han under alla år 

dolt sin stomi för henne, han tyckte att stomin förstört hans kropp (25). 

De som trots sin stomi hade fungerande sexuella relationer sade att det till stor del berodde på 

det stöd som de hade från sin partner. Olika sorters stomioperationer gav olika grad av 

sexuella besvär (25). Bristen på rådgivning om sexualitet efter en stomioperation medförde 

ökad ångest för männen (29). Många undvek en sexuell relation för rädslan av att bli avvisad 
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var stor. Trettio procent av männen uppgav att partnern reagerade med stor försiktighet, 

eftersom de var rädda för att skada stomin (24). Det fanns ett samband mellan de män som 

genomgått en stomioperation och fått nedsatt sexuell aktivitet. Många uppgav erektil 

dysfunktion som en följd av operationen (29). 

 

Förlust av yrkesidentitet och socialt liv 

Många av de intervjuade individerna ville inte gå tillbaka till sina tidigare jobb. En 

taxichaufför uttryckte sig: As regards going back to work, in my mind a find a little traumatic, 

thinking”oh my God”. Because I’ve been a cab driver you’re in an enclosed environment with 

a stranger. How can i pass wind and work with a poor stranger , if I can find some sort of 

control then I think I can go back to work (25).  

Individer med stomi fick andra erfarenheter av att gå på toaletten i vuxenlivet. Det medför att 

en stomioperation ibland betraktas som en pinsam sjukdom. Individerna beskrev förlusten av 

värdighet, integritet, oberoende och sexuellt förtroende samt en begränsad förmåga av att 

arbeta, resa och umgås. Kopplingen mellan tarmkontroll och bildandet av den vuxna 

identiteten hade ett samband (25). Det mest betydande resultatet i studierna (22, 30) var den 

begränsade förmågan att agera spontant, eftersom all dagliga verksamhet krävde stor 

planering. Trötthet påverkade det sociala livet och fritidsaktiviteter (22, 30).  

Större delen av individerna som genomgått en stomioperation upplevde och uppgav att det 

fanns en skillnad på livskvaliteten efter stomioperationen, den påverkades inte negativt men 

det fanns dock en oro där som inte funnits innan operationen. Anpassningen till det nya livet 

med stomi påverkades av tidigare erfarenheter, förväntningar och förhoppningar (22). 

 

Sjuksköterskans betydelse 

Enligt Sveriges hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763 ska alla patienter behandlas med 

respekt och få möjlighet att få tillfredställande information om sin personliga och medicinska 

vård (31, 32, 33). Det framkom att en kombination av skriftlig information samt kontinuerlig 

tillgång till råd och stöd var betydelsefullt (25, 31, 33, 34). Patienterna rapporterade brister i 

informations givning, deltagande och behandling oavsett skillnader i ålder, behandling 

diagnos och typ av stomi (31). Direkt efter diagnosen var patienterna alltför chockade för att 

kunna ta del av undervisningen som gavs, men inom ett par dagar hade individernas 

informationsbehov ökat (22, 25). Känslor av att inte vara normal kunde uppstå (28). Tiden 

efter behandlingen ledde till nya frågor då patienterna ville veta hur de bäst skulle kunna 
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återhämta sig. Sådan information var väldigt svår att hitta och avsaknad av informationen fick 

många patienter att känna sig frustrerade (31).  

Sjuksköterskorna var ointresserade av att råda patienterna om frågor rörande anpassning till 

ett socialt och sexuellt liv (21, 22, 25, 30, 31). Enligt Persson, Wilde och Larssons studie 

behövde sjuksköterskor utbildning om hur de skulle hantera frågor om sexualitet, hur de gav 

information, stöd och praktiska råd på ett effektivare sätt till patienter med stomi. Studien 

visade att det inte fanns någon naturlig del i ankomstsamtalet för att lyfta fram frågor kring 

sexualitet för sjuksköterskan (21). Patienten får ofta själv ta första steget till att inleda och 

samtala om sexualitet, detta hänvisade sjuksköterskorna till att de har respekt för patienten då 

ämnet upplevs som både intimt och privat. Sjuksköterskorna beskrev också att de har 

bristande kunskap i ämnet (21, 25, 30, 31). Majoriteten av deltagarna i studierna (22, 30, 31) 

instämde med att informationsbehovet är komplext och förändras med tiden. Deltagarna 

upplevde också att den information som gavs av sjuksköterskorna var osammanhängande och 

motsägelsefull. 

 

Studiernas kvalitet 

Artiklarna som har använts i litteraturstudien lyfter fram problem som är relaterade till stomin 

I överlag är alla artiklarna av hög validitet och reliabilitet. De är av kvalitet hög och medel. En 

studie är av låg kvalitet på grund av ett lågt deltagarantal. Studiernas titel och dess metod 

visade i de flesta fall att de överensstämde mot syftet och att de på så sätt var relevanta. 

Studier där titeln inte stämde mot syftet exkluderades. Endast artiklar som är skrivna de 

senaste tio åren har används. Resultaten kan därför sägas bygga på aktuell forskning. I 

analysarbetet finns det alltid en risk för att förutfattade meningar påverkar resultatet (20). 
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Personer med stomi upplever problem med lukter, gaser, läckage. Problemen skapar 

begränsningar i arbetet samt förlust av yrkesidentitet och socialt liv, dessutom upplever 

många sig hindrade till att delta i aktiviteter och resor. Stomin leder också till förändringar i 

kost och klädval. Förändrad kroppsbild minskar upplevelsen av att vara attraktiv, i och med 

det påverkas även sexuallivet. Kvinnor och män upplever situationen olika. Sjuksköterskans 

förmåga att informera har betydelse för hur livskvaliteten upplevs i det dagliga livet. Att få en 

stomi innebär en stor förändring i livet, stomi påverkar inte bara det fysiska utan även det 

psykiska, sociala och det sexuella. En stor del i hur stomipatienterna upplever en bra 

livskvalitet och sexualitet är sjuksköterskans förmåga att förmedla relevant information. 

 

Resultatdiskussion 

Att vakna upp efter en stomioperation kan för en del individer vara chockerande och ge starka 

minnen för livet. En känsla av att inte vara normal kan uppstå (23). En del individer har 

problem med att acceptera att stomin är permanent och detta medför svårigheter att anpassa 

sig till sin nya livssituation (23). En ung patient i Notter och Burnards studie ville inte ens byta 

påsen till sin stomi. Därför är det väldigt viktigt att berätta för närstående, så att de kan vara 

behjälpliga och ge stöd och förståelse i vardagen. Även om en stomi medför många problem 

innebär den också positiva förändringar (23). 

Sexualitet och sexuella känslor är en del av livet och att vara människa. Att acceptera sin 

förändring och känslorna kring stomin upplevde många som jobbigt (21, 24, 30). Tankar som 

varför just de drabbats och känslor av att vara oattraktiv och illaluktande var vanligt 

förekommande (21, 23, 24, 25, 26). Black (27) beskriver hur en person med stomi upplever 

sig själv och känslan av att vara sexuellt oattraktiv. Här finns ett samband att det är individens 

egna känslor som påverkar de sexuella problemen som ofta uppstår efter en stomioperation. 

En del individer tycks vara noga med att dölja symtom och annat som har med sjukdomen att 

göra för andra människor. Läckage skapar hos många individer känslor av depression och 

ensamhet. Förmågan att själv sköta sin stomi är viktig när det gäller individens anpassning till 

ett yrkes och socialt liv med stomi (21,22,24 25). Många upplevde rädsla och skamsenhet när 

de skulle tömma stomin på offentliga toaletter för att andra skulle känna lukten (24). Personer 

med stomi avstår bland annat från aktiviteter som innebär: en blottning av stomin (24). En 

man upplevde sin stomi som en rå köttbit. Det svåraste han upplevde var när han blev ombedd 
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att tvätta och torka sin stomi. Andra män kände oro över att stomipåsen kunde lossna när de 

duschade (24). 

Sjuksköterskan har en särskild position att hjälpa individer lösa sina sexuella problem. 

Anhöriga och patienter borde informeras om hur en stomi ser ut samt att slangar och dropp 

kommer att finnas postoperativt enligt författarna till denna studie. 

Att vistas på offentliga platser, resa eller besöka biografer som är en självklarhet för de flesta 

människor kan vara en utmaning för personer med stomi Det är viktigt att upplysa dessa 

patienter att det finns en möjlighet att återuppta sina tidigare aktiviteter som sport, resor och 

arbete. Det är även viktigt att vara positiv och ha humor (28). 

Enligt Williams (32) studie upplevde en homosexuell man sin stomi som det mest besvärliga i 

sin sexuella relation. Han trodde att heterosexuella par hade det lättare i sexuella situationer. 

Manliga patienter kände sig bekväma och säkra då de använde hängslen enligt Mandersons 

studie. I Rubins (35) studie framkom det att sjuksköterskorna tyckte det var besvärande och 

obehagligt att prata om sexualitet med män, däremot uppvisade männen inte några sådana 

tecken. Rubins studie (35) var frivillig och innehöll endast ett fåtal män som troligtvis i 

normala fall inte hade några svårigheter med att prata om sin sexualitet. Författarna av denna 

studie tolkar generellt att männen, i det stora hela, har det lättare att infinna sig i sin nya 

livssituation. 

Många hinder och möjligheter identifierades, till exempel brister på 

sjuksköterskeutbildningen, attityder och värderingar till motsatta könet, etnisk minoritet, 

annan religion, hudfärg, medelålder, homosexualitet har betydelse vid samtal om sexualitet. 

(36, 37, 38). Individer med stomi har stort behov av att träffa andra människor i liknande 

situationer (37 38). 

Ayaz et al studie visade att det fanns ett betydande samband mellan utbildningsnivå och hur 

väl patienterna anpassade sig till sin nya livssituation med stomi (39). Författarna av denna 

studie tolkar resultaten från Ayaz et al studie att personer med högre utbildningsnivå har 

kunskap att själva ta reda på den information de behöver (39) 

Kvinnliga patienter som för första gången såg sin kropp efter operationen fick en chock som 

de aldrig hämtade sig ifrån. Med tiden förekom en förbättring, dock stannade det första 

intrycket kvar i deras minne (40). En kvinna upplevde ilska och förnekande, men hade ändå 

kvar intimiteten med sin partner trots att hon inte kunde fortsätta med sitt vanliga samliv. 

Många kvinnliga patienter kände sig orena efter stomioperationen (40). En kvinnlig patient 

kände oavbruten smärta och trötthet. Rädsla för ytterligare smärta vid samlag var bidragande 

omständigheter till att hon inte kände sig sexuellt attraktiv (40).  



 17 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att använda sig av åtta kvalitativa artiklar och fem kvantitativa artiklar för 

att kunna belysa olika sidor av ämnet. Kvalitativa studiers forskningsmetoder innefattar 

kunskaper om mänskliga upplevelser och relationer vilket passar syftet med denna studie. De 

kvantitativa forskningsmetoderna undersöker det mätbara som hur många eller hur mycket av 

något, vilket också är relevant utifrån studiens syfte. Med sökningar på ämnesorden behövdes 

färre begränsande sökord för att få ett hanterbart antal träffar, risken för att relevanta artiklar 

inte kommer med i den slutliga sökningen minskade. Deltagarantalet vid 

intervjuundersökningar är oftast inte så hög vilket kan vara till dess nackdel då bredden av 

studien inte blev så stor. Frågeformulär kan också ha nackdelar eftersom hög standardisering 

och struktur användes, fasta svarsalternativ och slutna svar. Det kunde leda till att deltagarna 

inte kunde uttrycka sig fritt. Sex stycken av de använda studierna speglade upplevelserna av 

svenska män och kvinnor. Denna litteraturöversikts resultat upplevs därför vara överförbart 

till svenska förhållanden. Det varierade åldersintervallet i studierna och att inget kön är 

överrepresenterat anser författarna stärker denna litteraturöversikts resultat. Likheter i övriga 

artiklars resultat visar att upplevelser och erfarenheter av att ha en stomi är liknande i olika 

delar av världen. Det sammanställda resultatet av upplevelser och erfarenheter av att ha en 

stomi kan därmed även vara överförbart till olika delar av världen. 

 

Allmän diskussion 

Stomin innebär fysiska och psykiska problem med inverkan på både det sexuella och det 

sociala livet. Det går att konstatera ett samband mellan stomi, kroppsbild och sexualitet. 

Beroende av kroppsförändringen påverkas sexualiteten. Smärta är också något som individer 

med stomi upplever när de återupptar sexuella aktiviteter. Sjuksköterskor måste därför våga 

diskutera sexuella frågor med stomipatienter och, om möjligt, involvera deras partner i 

samtalet för att lyckas med att ge bästa förutsättningarna att leva med stomi. Behov av 

information är stort. Individer som fått en stomi och har svårigheter med att själv förklara och 

förmedla sina känslor, är beroende av sjuksköterskans stöd. Sjuksköterskan kan därmed 

underlätta anpassningen till den nya situationen. Det behövs mer utbildning i sexologi och 

samtalsmetodik för att sjuksköterskor skall kunna överbrygga alla hinder och se möjligheterna 

att möta patienternas behov av att lösa sina sexuella problem. 
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Fortsatta studier 

Som sjuksköterska är det viktigt att även uppmärksamma den icke verbala kommunikationen. 

Om det är så att en patient signalerar att hon eller han inte vill prata om sexualitet kan 

sjuksköterskan ta upp frågan vid ett senare tillfälle. En av dessa faktorer är individens 

psykiska tillstånd innan och efter ingreppet. Sexualitet är ett enormt viktigt ämne som oftast 

glöms bort i omvårdnaden. Det är viktigt att individerna och dess anhöriga får ett bra 

psykologiskt stöd, så det gör sig naturligt att prata om vilka tankar de har runt sexualiteten. 

För att få en djupare förståelse för hur individer med stomi upplever sin sexualitet krävs mer 

forskning. Litteraturstudien kan vara till hjälp för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i 

mötet med individer som har stomi och deras anhöriga, eftersom den ger en inblick av hur 

människor med stomi upplever sin livskvalitet och sexualitet.  
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