
 

 

 Beteckning  

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Att vara självständig men inte oberoende 

- En intervjustudie om upplevelse av 

information och stöd hos personer med stomi 

Annika Ekbom 

November 2010 

Examensarbete, 15hp, avancerad nivå 

Vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska 75hp 

Examinator: Maria Engström 

Handledare: Bernice Skytt 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur stomiopererade personer upplever stöd och informa-

tion, relaterat till skötseln av stomin. Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande 

design. Tio personer med stomi från två hälsocentraler i Mellansverige deltog i studien. Data 

samlades in via intervjuer med semistrukturerade frågor och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån temat Att vara självständig men inte oberoende 

och sex kategorier: Att få information som är individuellt anpassad, Att personer i 

omgivningen kan och känner till, Att ha tillgång till kompetent personal, Att inte få veta eller 

förstå, Att känna ensamhet samt Att känna sig osäker. Temat beskrev att personer med stomi 

strävade efter att bli självständiga i sin egenvård av stomin men att de samtidigt hade behov 

av omtanke, kunskap och förståelse i sin nära omgivning. Individuellt anpassad information 

var av stor betydelse och det uppskattades att bli bemött som en medmänniska av kompetent 

och tillgänglig personal. Några hade stöd av familj och vänner medan andra kände sig väldigt 

ensamma. Ibland var det svårt att förstå informationen och det ledde till svårigheter. Den 

första tiden i hemmet kände sig samtliga väldigt osäkra att utföra sin egenvård av stomin och 

stödet och informationen upplevdes bristande. Kontinuerligt stöd, information och 

uppföljning i hemmet skulle underlätta tillvaron och rehabiliteringen för personer med stomi.   
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Abstract 

The purpose of this study was to describe how ostomate persons perceive information and 

support, related to the management of the stoma. The study had a qualitative approach with a 

descriptive design. Ten persons with a stoma from two health centers in central Sweden 

participated in the study. Data were collected through interviews with semi structured 

questions and analyzed using content analysis. The results were presented based on the theme 

To be autonomous but not independent and six categories: To obtain information that is 

individually appropriate, Persons in the environment can and know, To have access to skilled 

personnel, To not know or understand, To feel loneliness and To feel insecure. The theme 

described that persons with a stoma strove to become independent in their self-care of stoma, 

but they also were in need of care, knowledge and understanding of their immediate 

surroundings. Individually tailored information was of great importance and it was of 

importance to be treated as a fellow being by skilled and available staff. Some had support 

from family and friends while others felt very alone. Sometimes it was hard to understand the 

information and difficulties then arose. The first time at home all respondents felt very 

unsecure about their self-care of the stoma and the support and information were perceived as 

inadequate. Ongoing support, information and monitoring in the home would make life easier 

and facilitate rehabilitation for people with a stoma. 

Keywords: Information, ostomy, support  
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Introduktion 

 

Bakgrund 

Stomier förekommer hos personer i alla åldersgrupper i samhället, från nyfödda barn till 

vuxna och äldre. En stomi används som behandling vid många olika sjukdomstillstånd och 

kolorektal cancer är den vanligaste anledningen i Norden som i övriga Europa (1, 2). Det be-

räknas att sextio procent av de stomier som anläggs i Norden är kolostomier, och drabbar 

främst den äldre befolkningen, varav fler än hälften är permanenta (1). Övriga anledningar till 

varför en stomi anläggs kan vara trauma, inflammatoriska och ärftliga tillstånd, inkontinens, 

medfödda missbildningar och fistlar (1-6). Att få en stomi innebär en förändrad livssituation 

fysiskt, psykiskt och socialt som ger konsekvenser i det dagliga livet (3). Även om personer 

utför sin egenvård av stomin på egen hand eller med hjälp av anhörig är det svårt och 

påfrestande många gånger (3, 7, 8). Individuellt anpassad information och stöd underlättar 

anpassningen för personer med stomi (2, 3, 9, 10). 

 

Stomi 

Ordet stomi kommer från det grekiska ordet ”stoma” och betyder mun eller öppning. Stomi 

används inom medicinsk terminologi för en kirurgisk öppning i kroppen, men det säger ingen-

ting om var öppningen är anlagd. En tarmstomi får sitt namn efter det organ som vid ett ope-

rativt ingrepp läggs fram på bukhuden. Tarmen everteras, vrängs ut och in likt en polokrage, 

och sys fast till huden för att den inte ska glida in i bukhålan (1, 4, 11). Stomin saknar nerver, 

vilket innebär att den är okänslig för beröring, tryck och smärta. Slemhinnan är lättblödande 

och vid oaktsam hantering kan en ytlig blödning uppstå. En stomi är vanligtvis inkontinent 

vilket medför att tarmens tömning och gasavgång inte kan kontrolleras (1, 5). Den kan även 

vara kontinent då tarmen är konstruerad invändigt som en reservoar och tömningen kan 

kontrolleras. En stomi kan vara temporär, vilket innebär att den är en tillfällig avledande lös-

ning i avvaktan på att en skada eller sjukdom ska läka. En stomi kan också vara permanent, 

vilket innebär att den naturliga kontinuiteten av mag- och tarmkanalen på grund av skada eller 

sjukdom aldrig kan eller bör återställas och patienten får tömma tarmen genom stomin resten 

av sitt liv (1, 4, 11). Flera olika typer av tarmstomier förekommer varav de två vanligaste pre-

senteras i föreliggande studie. 
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En stomi på tunntarmen benämns ileostomi och den är vanligtvis placerad på höger sida av 

buken. Då kolon är bortkopplad eller borttagen innebär det att tarminnehållet blir tunnflytande 

(1), och tömmer sig okontrollerat under hela dygnet (5). Tarminnehållet innehåller rikligt med 

vätska, salter och hudirriterande enzymer och ett läckage på huden kan orsaka hudskador (1, 

6). För att förebygga hudskador bör höjden på ileostomin vara två till tre centimeter över hud-

planet (1, 4). Ulcerös kolit, Morbus Chron och familjär kolonpolypos är anledningar till att en 

ileostomi anläggs (4).  En kolostomi är en stomi på tjocktarmen och den är vanligtvis placerad 

till vänster på buken. Tarminnehållet behåller sin naturliga konsistens men blir lösare desto 

längre upp på tarmen som stomin sitter. Eftersom en kolostomi inte har lika stor benägenhet 

för avföringsläckage som en ileostomi behöver den inte vara längre än fem till tio millimeter 

över hudnivån (1, 4). Kolorektal cancer är den främsta anledningen till kolostomi (1, 4). 

 

Stomirelaterade komplikationer som kan förekomma är hudirritationer, stenos, granulom, 

läckage relaterat till låga stomier, retraktion, nekros, prolaps och parastomalt bråck. Hudska-

dor är den stomirelaterade komplikationen som är vanligast och förekommer oftare vid en 

ileostomi (1, 12). I en studie (12) framkom att 71 % av personerna med ileostomi och 43 % av 

personerna med kolostomi hade haft hudskador och behandlats för detta.  

 

Stomibandage 

För att samla upp tarminnehållet används olika typer av stomibandage. Tarminnehållets kon-

sistens har betydelse vid valet av bandage och den stomiopererade har rätt att välja stomiban-

dage efter egna önskemål och vägledning av stomiterapeuten. Stomibandagen är utformade 

efter olika ändamål och finns som endelat eller tvådelat bandage med uppklippbara eller fär-

diganpassade hål. Påsen kan vara sluten eller tömbar och flertalet påsar har ett filter som är 

försett med aktivt kol som släpper ut gaser men förhindrar lukt. Målet är att finna det 

stomibandage som fungerar optimalt för varje enskild patient det vill säga är utprovat efter 

dennes behov och förutsättningar. Patientrelaterade faktorer kan vara typ av stomi, hudstatus, 

kroppsfigur samt den fysiska och psykiska förmågan som patienten har. Vid val av bandage 

tas också hänsyn till det sociala livet som arbete, idrott, fritidsaktiviteter och samliv (1, 4, 6). 
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Information 

 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen 1982:763 (13) skall vården och behandlingen så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges individuellt an-

passad information om sitt hälsotillstånd samt de metoder för undersökning, vård och de be-

handlingar som finns. 

 

Omvårdnaden av en stomiopererad patient handlar till stor del om stöd i form av kommunika-

tion, information, undervisning och rådgivning (1). Inför en stomioperation är informationen 

en förmedling av kunskap till patienten och närstående angående sjukdomens etiologi, prog-

nos, behandlingsmetoder och val av operationsmetod samt grundläggande kunskaper om vad 

en stomi är (1, 4, 14). Syftet är att patienten ska bli medveten och få möjlighet att ställa frågor 

samt att förbereda sig på förloppet (4, 15). En tydlig kommunikation resulterar i att patienten 

förstår och kan känna sig delaktig i behandlingen. Patienten informeras även om de risker och 

komplikationer som kan förväntas förekomma (1, 4, 6). Behovet av information och under-

visning anpassas efter patientens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar (1, 15). En vik-

tig del av informationen är att stomiterapeuten provar och märker ut lämpligt område för sto-

min i samråd med patienten då en välplacerad stomi har en avgörande betydelse för patientens 

fortsatta liv som stomiopererad (1, 4). 

 

Information och undervisning till en patient med stomi bygger på att förmedla kunskap i olika 

steg. Varje steg innehåller ett nytt moment, där ett samband kan ses med det moment som 

gjordes tidigare (1, 6, 14). Patientundervisning innebär en aktiv process som utförs av vårda-

ren tillsammans med patienten och när behov finns med närstående, en förutsättning för detta 

är ett aktivt samtal där patienten får vara i centrum och ges möjlighet till att ställa frågor. Att 

använda bilder och broschyrer kan underlätta förståelsen och vara ett komplement till den 

muntliga informationen (1, 6). Information kan även inhämtas via nätet (16) och patientföre-

ningar (1, 4). På de flesta sjukhus i landet finns en utbildad stomiterapeut som har en nyckel-

roll som koordinator kring patienten på sjukhuset och i hemmet. Stomiterapeuten initierar 

informationen och utbildningen till patienten och närstående på vårdavdelningen. Uppföljning 

och utvärdering från hemmet sker genom återbesök på stomiterapeutens mottagning (1, 4). 

Syftet med undervisningen är att återge patienten kontroll och trygghet i det dagliga livet. 

Målet är att patienten vid utskrivningen från vårdavdelningen har fått lära sig sin egenvård 
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beträffande hur stomin fungerar, grunderna i hudvård, kostråd och kan utföra bandageringen 

av sin stomi på ett säkert sätt eller när behov finns instruera någon att hjälpa till (1, 15, 17).  

 

Stöd 

Enligt Stoltz är stöd ett gammalt begrepp som har ett fornsvenskt ursprung och används inom 

flera olika områden (18). En förutsättning för att ett stöd ska betraktas som stödjande är att det 

finns en relation mellan givaren och mottagaren (18, 19) som bygger på en känsla av samhö-

righet förtroende och tillit (18, 20) oavsett om den stödjande har utbildning eller inte för upp-

giften. 

 

Professionellt stöd inom omvårdnaden utförs av sjukvårdsutbildad personal och för detta 

krävs kunskap, kompetens samt att alltid utgå från holistiska behov (21). Stödet ges i form av 

information, utbildning, rådgivning och uppmuntran (6, 19, 22). Socialt stöd utförs främst av 

familj och vänner men även genom stödgrupper och utgår från mer specifika behov, emotio-

nella eller olika former av praktiskt stöd i vardagen (1, 4, 21). Likheterna utgörs av att båda 

bygger på personlig respekt, empati, vänlighet och villkorslöst hänsynstagande (21). Enligt 

William (19) kräver socialt stöd sociala relationer och är stödjande då de är ömsesidiga, till-

gängliga och tillförlitliga. En tillitsfull relation är en förutsättning för att få kunskap om per-

sonens behov. Att känna tillit är viktigt för att relationen ska bli trygg (1, 4, 18, 20). Behovet 

av stöd kan ses som en dynamisk process (21) och påverkas av människors flexibilitet och 

förmåga att anpassa sig. Stödet anpassas till den person som har behov eller har nytta av det 

(1, 18) och bygger på lyhördhet. För att underlätta anpassningen för patienten till en ny livs-

situation är det viktigt att vårdpersonalen ser patienten i sitt sammanhang tillsammans med 

familjen eller närstående och ger tid, utrymme och har kunskap om vilka känslor, reaktioner 

och svårigheter som är vanligt förekommande i deras situation (1, 4, 20, 21). Det har även 

framkommit att stöd kan fungera som ett skydd eller en säkerhetsåtgärd till de närstående som 

ger stöd till andra människor. Det är viktigt att skapa tillfällen där den stödjande får träffa 

andra personer i liknande situationer och där de kan dela med sig av sina upplevelser, erfaren-

heter, kunskaper och känslor (23). Stöd från vårdpersonal och socialt stöd kan ge patienten 

ökad självkänsla, ökad förmåga att hantera sin situation och en känsla av att duga (21). Ge-

nom att bli bekräftad av vårdpersonal kan anhöriga känna stöd (20). 
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Att leva med stomi – tidigare forskning 

Studier (3, 7, 12, 14, 24) visade att det var vanligt förekommande att patienter med stomi 

upplevde fysiska förändringar som en förlust av en kroppsdel och en saknad av kontroll av de 

kroppsliga funktionerna. Med en förändrad kroppsbild upplevde sig patienter annorlunda och 

kroppen kändes främmande. Det upplevdes genant att vara inkontinent och dessutom kunde 

det leda till mycket pinsamma situationer (14). Flera studier (3, 7, 8, 14) visade att patienter 

med stomi kände osäkerhet och rädsla för att stomin skulle synas, höras och lukta eller att 

stomipåsen skulle lossna och orsaka läckage. Det fanns även en oro att skada stomin med 

tryck från åtsittande kläder eller livrem. Osäkerhet och att inte känna sig attraktiv påverkade 

det sexuella livet negativt (3, 7, 14). Det krävdes noggrann planering inför resor, teater och 

bio att det alltid fanns material med till bandagebyte samt att alltid veta var en toalett fanns (7, 

24). Att leva med ständig osäkerhet påverkade det sociala livet och begränsade de sociala 

kontakter som togs (3, 8, 14). Det upplevdes obekvämt att lämna hemmet och det förekom att 

patienter isolerade sig (3, 14). De sociala kontakter som undveks var fritidsaktiviteter främst 

när dusch och bastubad tillsammans med andra förekom (3, 8). Även besök på allmänna plat-

ser som kyrkor, bussar och andra sociala aktiviteter som bio, teater och shopping undveks (8) 

och arbetskapaciteten ansågs begränsad (7). 

 

 

Upplevelser av information och stöd- tidigare forskning 

En studie (24) i Brasilien visade att informationen vid ett besked när cancer skulle behandlas 

med stomi, väckte starka reaktioner hos patienten då beskedet och operationen satte spår i 

deras liv. Flera studier (6, 8, 14, 24, 25) visade att informationen vid diagnosen upplevdes 

som ett skrämmande besked. Informationen var svår att förstå då den startade en process av 

frågor inombords, varför just de drabbats av sjukdom (14, 25). Patienten började leta 

anledningar till sjukdomen relaterat till felaktigt kostintag och överkonsumtion av alkohol 

eller för den troende som en bestraffning av gud (14). 

 

Studier (3, 14) beskrev att efter operationen var känslor som avsky och chock vanligt 

förekommande, och speciellt vid första bandagebytet. Några citat illustrerar detta. ”Den såg ut 

som en bit rått kött och det värsta var när personalen bad mig att byta bandaget själv - att göra 

rent och byta”(3:s 105) och ”Jag vaknade upp och såg stomipåsen på min kropp usch, det var 

en chock, fruktansvärt att se en bit av tarmen - en bit av mig på utsidan”(14:s 5).  
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En stor studie (2) i Europa som omfattade 16 länder och 4 739 patienter ”The Montreux 

Study” visade att behovet av information och stöd var stort under de första sex månaderna 

efter operationen och att behovet förändras över tid. Viktiga aspekter för patienter i studien 

var att de kände sig trygga i egenvården av stomin samt att de hade goda relationer till 

personalen (2). Att få undervisning i början med stomin när det var svårigheter ansågs viktigt 

(24, 25). Det var svårigheter att förstå hur stomin fungerade då den var oförutsägbar och 

ovälkommen (2, 25). Att se och röra stomin upplevdes som avskräckande liksom att göra rent 

och byta bandaget (3). Det upplevdes svårt att lära sig sin egenvård då smärtor, läckage natt 

som dag, blöta lakan och hudskador hörde till vardagen, men det blev lättare när ett 

stomibandage utprovades som motsvarade behovet (25).  Efter den första chocken gick det 

lättare att anpassa sig och det gick lättare att träna när patienten väl var hemma (3) och med 

tiden kunde de flesta känna att de återfått kontrollen och kunde utföra sin egenvård (2, 14, 

24). 

 

Av en studie (10) i England framgick att patienter upplevde det nödvändigt att personalen 

lyssnade likväl som informerar, uppmuntrar och ger goda råd, det ansågs vara en förutsättning 

för att förstå deras behov och problem. För att vara förberedd på problem som kunde uppstå 

var det viktigt med information och hur den gavs. Patienter hade även önskemål om 

kontinuerlig uppföljning med information (10). Det var av stor betydelse att vårdpersonalen 

var samvetsgrann och stödjande (24). Personalen upplevdes skicklig när kontakten var 

vänskaplig och att tillfrågas och erbjudas hjälp upplevdes positivt (10). Uppmuntrande ord 

kunde ibland ge oavsiktlig motsats effekt för patienten och väcka oduglighetskänslor (25).  

 

I en amerikansk studie (16) framkom att patienter i medelåldern med bröst- och prostatacan-

cer var angelägna att inhämta information och stöd och sökte därför på nätet. Informationen 

fanns alltid tillgänglig även om den inte upplevdes helt tillförlitlig. Då informationen berörde 

känsliga områden upplevdes det som en lättnad av att vara anonym. Flera studier (16, 24, 26) 

visade att ett utbyte av erfarenheter med andra i samma situation upplevdes stödjande och 

lindrade den egna ängslan och osäkerheten. Enligt studier bland stomiterapeuter kunde stöd-

grupper förebygga oro och isolering (7, 26). Det fanns ett behov av att någon hade djup för-

ståelse för deras svårigheter, men det behövde nödvändigtvis inte vara någon med psykolo-

gisk utbildning (7, 25).  
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En svensk studie (3) visade att patienter inte upplevde det svårt att berätta om stomin för 

andra personer, även om de flesta valde att endast berätta för sin närmsta vän. Det upplevdes 

även att personer i omgivningen hade svårt att tala om stomin och kände sig obekväma i mö-

tet med patienterna (25).  En studie visade att många patienter med stomi håller inom sig vad 

de verkligen känner och försöker att dölja hur de egentligen mår för arbetsgivare, familj och 

sjukvårdspersonal, av rädsla för att vara en börda (7). 

 

Problemformulering 

Då den vanligaste anledningen till stomi är kolorektal cancer som drabbar främst den äldre 

befolkningen innebär det att fler äldre än yngre personer har en permanent stomi (1). Studier 

visade att kortare vårdtider på sjukhuset innebar att tiden att träna sin egenvård av stomin var 

kraftigt minskad och patienten hade ett ökat behov av information och stöd i sitt hem (26-28). 

Sjukvården idag är mer inriktad på akut sjuka även om det är fler personer i samhället som är 

kroniskt sjuka. Omvårdnadsinsatser från kommuner och landsting har inte utvecklats i takt 

med behovet och resurser har inte omfördelats vilket kan medföra att ett stort antal kroniskt 

sjuka inte får den omvårdnad de har behov av. Kärnan med egenvård är ett samarbete som 

förutsätter att det finns resurser för kontinuitet och uppföljning (29) och för att säkerställa 

patientsäkerheten behövs utarbetade rutiner och riktlinjer (30). Fler studier har visat (3, 7, 8, 

12, 14, 31) att patienter hade ett flertal problem kopplade till sin egenvård av stomin. Osä-

kerhet och hudskador för att nämna några. I en dansk studie (31) framgick att mer än 80 % av 

personer med stomirelaterade hudskador rådfrågade inte sjukvården, angående detta. Det är 

tydliga svårigheter att anpassa sig till stomin även när det finns tillgång till stomiterapeut och 

materialet har förbättrats i stomibandaget (32). Ett fåtal studier har påträffats av författaren 

som belyser området hur personer med stomi upplever stödet och informationen i sina hem 

och det råder en brist på systematisk insamlad kunskap inom området. Den här studien vill 

visa hur personer med stomi beskriver den information och det stöd de har relaterat till 

skötseln av stomin. När omvårdnadspersonal får ta del av deras berättelser och erfarenheter 

ger det en fördjupad förståelse och en ökad kunskap av deras önskemål och behov.  

 

 Syfte 

Studiens syfte var att beskriva stomiopererade personers upplevelser av stöd och information, 

relaterat till skötseln av stomin. 
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Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. 

 

Urval 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett ändamålsurval som innebar att deltagare med olika 

erfarenheter av att leva med stomi eftersöktes och författaren hade önskemål att deltagarna 

hade olika åldrar, stomier och kön för att uppnå största möjliga variation av upplevelser (33). 

Undersökningsgruppen bestod av tio deltagare från två hälsocentraler i Mellansverige. En 

hälsocentral låg i en by och den andra i en stad, i två olika kommuner. Inklusionskriterierna 

för att delta var vuxna personer, vilket innebar arton år och äldre, som efter en tarmoperation 

hade stomi. Deltagarna skulle kunna förmedla sig väl i tal och vara adekvata till tid, rum samt 

person. Det blev sju kvinnor och tre män som ingick i studien. Fyra deltagare var 

ensamstående och de var kvinnor, de övriga var antingen sambo eller gifta. Deltagarnas ålder 

varierade mellan 49 och 89 år och medelåldern för undersökningsgruppen var 71 år. 

Deltagarnas ålder när stomin blev anlagd varierade mellan 15 år och 83 års ålder. Tre av 

deltagarna hade en ileostomi och de resterande sju hade en colostomi varav en dessutom hade 

en kontinent urindevivation. Tiden de hade haft sin stomi varierade mellan 4 veckor och 52 

år. Av deltagarna hade åtta permanenta stomier och två hade temporära stomier, se tabell 1. 

Av deltagarna hade tre behov av hel eller delvis hjälp från närstående att utföra sin skötsel av 

stomin, och av dessa var två män. En deltagare arbetade och övriga var pensionerad på grund 

av ålder eller sjukdom. Två av deltagarna hade hjälpinsatser från kommunen, den ene i form 

av hemtjänst och den andre personlig assistent. Anledningen till att deltagarna hade stomier 

var koloncancer, rektalcancer, trauma, ulcerös colit och inkontinens. Det förekom inte något 

bortfall av de som tillfrågades att medverka i studien.  
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Tabell 1.  Beskrivning av undersökningsgruppen  

 

Tiden med 

stomi hos 

deltagarna 

Kolostomi Ileostomi Temporär 

stomi 

Permanent 

stomi 

4 veckor x  x 
 

6 månader  x  
x 

3 år  x x 
 

3 år x   
x 

4 år x   
x 

6 år x   
x 

9 år x   
x 

17 år x   
x 

17 år x   
x 

52 år  x  
x 

 

 

Datainsamlingsmetod 

En semistrukturerad intervjuguide användes som datainsamlingsmetod. Intervjuguiden hade 

konstruerats utifrån studiens syfte av författaren. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor 

som bestod av data angående informantens ålder, civilstånd, huvudsaklig sysselsättning samt 

data gällande stomin. Resterande frågor berörde två huvudområden, där informanten gavs 

möjlighet att tala fritt om sina upplevelser av information och stöd i sin egenvård av stomin 

(33). Författaren ställde vid behov följdfrågor som komplement till intervjuguiden som ”Kan 

du ge ett specifikt exempel?” ”Hur menar du då?” så att informanten uppmuntrades att berätta 

med egna ord om sina upplevelser. Avslutningsvis ställdes en fråga om informanten hade 

något mer att tillägga i fråga om stödet och informationen.  
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Tillvägagångssätt  

För att få tillåtelse att genomföra studien ansöktes tillstånd via Forskningsetiska rådet på Hög-

skolan i Gävle. Därefter gjordes en muntlig och skriftlig förfrågan till berörda verksamhets-

chefer som gav sitt godkännande. Efter muntlig förfrågan gavs tillstånd att genomföra inter-

vjustudien av vårdenhetscheferna på de två utvalda hälsocentralerna. Därefter tog författaren 

personlig kontakt med distriktssköterskorna på de två hälsocentralerna. De informerades om 

studiens syfte och tillfrågades om lämpliga patienter som uppfyllde studiens inklutionskrite-

rier. Distriktssköterskorna tillfrågade och överlämnade sedan ett missivbrev till de utvalda 

patienterna. Samtliga tillfrågade valde att medverka i studien. Därefter kontaktade författaren 

de tillfrågade patienterna via telefon, om de frivilligt önskade medverka i studien och om de 

hade några frågor angående detta. Patienterna fick bestämma var och när intervjuerna skulle 

äga rum. De flesta valde att bli intervjuade i hemmet och två valde på sin hälsocentral. Två 

testintervjuer genomfördes och godkändes av handledaren innan fortsatta intervjuer gjordes. 

Testintervjuerna medförde inga förändringar i intervjuguiden och inkluderades i datamateria-

let. Intervjuerna genomfördes av författaren våren 2010. Intervjuerna spelades in på band och 

pågick mellan 15 och 35 minuter. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som enligt Graneheim 

och Lundman (34) fokuserar på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehåll. Intervjuerna genomlyssnades och transkriberades därefter ordagrant. 

Analysen inleddes med att texten lästes ordagrant för att bilda en uppfattning av vad det 

handlade om och för att förstå texten i sin helhet. Materialet delades sedan upp i meningsbä-

rande enheter utifrån syftet. De meningsbärande enheterna innefattade informantens egna ord 

och meningar som i kontext hade samma betydelse. Därefter kondenserades de meningsbä-

rande enheterna och försågs med koder samtidigt som det centrala innehållet bevarades och 

inget väsentligt försvann. Koderna jämfördes därefter utifrån innehåll och sorterades i subka-

tegorier och kategorier. Exempel från analysprocessen, se tabell 2. Författaren diskuterade 

den kvalitativa analysprocessen i grupp med tre studerande samt handledare. Under proces-

sens gång sökte författaren efter det underliggande innehållet i kategorierna som skulle sam-

manbinda dessa och som sedan gav upphov till temat. 
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Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Ja, jag ser ju inte ner här 

utan jag måste ha hjälp jag 

för det är hon det som får 

byta då 

Måste ha hjälp för jag 

ser inte ner så hustrun 

får byta 

Hustrun sköter 

stomin 

Kunskap hos 

anhörig 

Att nära i om-

givningen kan 

och känner till 

Men jag vet ju att jag har en 

på sjukhuset som jag kan ta 

kontakt med om jag får 

problem 

Vet och kan ta kontakt 

med en på sjukhuset vid 

problem 

Vet och kan ta 

kontakt med 

Tillgänglighet Att ha tillgång 

till kompetent 

personal 

Och jag har valt en påse 

som är helt igenomskinlig 

och det tycker jag är väldigt 

praktiskt för då ser jag pre-

cis hur mycket som är i 

påsen 

Jag har valt en påse 

som är praktisk för mig 

Jag har valt 

påse själv 

Delaktighet Att få informa-

tion som är 

individuellt 

anpassad 

 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

I studien intervjuades patienter där personuppgifter samlades in som kunde upplevas som 

kränkande eller obehagliga och hota den enskildes integritet. En ansökan skickades till Forsk-

ningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle om tillstånd att genomföra studien vid hälsocentra-

lerna. Efter deras godkännande inhämtades tillstånd från berörda verksamhetschefer och vård-

enhetschefer, muntligt och skriftligt. Därefter kontaktades och informerades distriktssköters-

korna på berörda hälsocentraler. Då det var viktigt att patienten själv tog ställning om med-

verkan i studien, utan att uppleva eventuell påtryckning av författaren, gjordes en förfrågan av 

deras ordinarie distriktssköterska. Distriktssköterskorna tillfrågade patienterna om önskemål 

fanns att frivilligt delta i studien och överlämnade missivbrevet. I brevet beskrevs syftet, till-

vägagångssätt och att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

motivering. Brevet betonade att medverkan i studien inte skulle påverka patientens framtida 

vård på något sätt. Där informerades även att patientens integritet skyddades genom att allt 

material behandlades konfidentiellt. Vidare informerades att intervjumaterialet endast kunde 

läsas av undertecknade i missivbrevet samt förvarades inlåst och skulle förstöras när studien 

var slutförd. Därefter tog författaren kontakt med patienterna per telefon. Om patienterna öns-

kade komma i kontakt med författaren eller handledaren för att få svar på eventuella frågor 

fanns det möjlighet till detta via telefon eller e-post. Två provintervjuer genomfördes för att 

säkerställa att intervjufrågorna var relevanta och inte upplevdes som kränkande. Patienterna i 
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intervjuerna blev bemötta med respekt och gavs möjlighet att tala fritt utan att bli avbruten 

eller påskyndad. Då känsliga uppgifter samlades in som kunde hota den enskildes integritet 

presenterades studiens resultat så att ingen enskild individ kunde identifieras. 

 

Resultat   

Resultatet presenteras med ett övergripande tema, sex kategorier och sexton subkategorier, se 

tabell 3. Beskrivningen av subkategorierna stärks med citat från intervjuerna i kursiv text. 

Parentesen efter varje citat visar från vilken intervju citatet är hämtat. Deltagarna kommer att 

presenteras som patienter i resultatet och vårdpersonal inom alla professioner kommer att pre-

senteras som personal. 

 

 Tabell 3. Tema, kategorier och subkategorier 

Tema Kategorier Subkategorier 

 

 

 

 

 

Att vara självstän-

dig men inte obero-

ende 

Att få information som är individuellt 

anpassad 

Muntlig och skriftlig information om egenvård 

Anpassad 

Delaktighet 

Att personer i omgivningen kan och 

känner till 

Kunskap hos anhörig 

Kännedom hos nära 

Att ha tillgång till kompetent personal 

Bemötande 

Kunskap 

Tillgänglighet 

Att inte få veta eller förstå 

Brist av information 

Otydlig information 

Svårighet att tillgodogöra sig information 

Att känna ensamhet 
Ingen frågar eller hör av sig 

Tar inte egen kontakt 

Att känna sig osäker 

Svårigheter i början 

Lära sig vartefter 

Vet inte om personalen kan 

 

 

Tema – Att vara självständig men inte oberoende      

I analysen har ett tema framkommit Att vara självständig men inte oberoende och beskrev hur 

patienterna strävade för att lära och bli självständiga i sin egenvård av stomin. Den första ti-

den med stomi var kantad med oro och deras tålamod sattes på prov många gånger men trä-

ning gav färdighet. Även om de upplevde att de hade det bra i sina hem och var nöjda fanns 

det ett stort behov av att det fanns någon i deras närhet som brydde sig om, hade kunskap om 

och kunde förstå deras situation.           
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Att få information som är individuellt anpassad 

Denna kategori bestod av subkategorierna Muntlig och skriftlig information om egenvård, 

Anpassad samt Delaktighet och beskrev betydelsen av information för att få kunskap till att 

självständigt utföra sin egenvård av stomin.  

 

Muntlig och skriftlig information om egenvård 

Det framkom i intervjuerna att det var betydelsefullt med information före likväl som efter 

operationen av stomi. I början handlade informationen till stor del av att förstå innebörden av 

vad en stomi var och hur den fungerade. Personalen visade och förklarade för patienterna hur 

bandaget skulle bytas som sedan självständigt skulle utföra denna uppgift. Det framkom att 

det upplevdes betydelsefullt att få information och undervisning beträffande hudvård, kostråd 

och bandagering av stomin. De menade att det var lätt att lära det praktiska i hanteringen av 

stomin även om känslomässiga upplevelser kunde upplevas svåra när tarmen låg synlig på 

magen. Skriftlig information tillsammans med en necessär som utdelades på sjukhuset i sam-

band med operationen ansågs vara ett innehållsrikt komplement till den muntliga informatio-

nen. Det framkom även att patienterna hade delgetts information och råd men att dessa inte 

efterföljdes. 

 

”Nej, det är ju inga konstigheter… egentligen det där… Det är det här att dom har ett hål på 

magen som man ska trä en påse över… det är ju liksom inte… inga märkvärdigheter.”(10) 

 

”Jomen…liksom se…tarmen liksom utan  utanför magen, helt enkelt ju...jaa så då vart vart 

det att jag höll på o svimma..så jag fick lägga mig ner på toalett golvet….Jaa (fnissar).”(6) 

 

Anpassad 

I intervjuerna framkom att informationen upplevdes anpassad när den gavs utifrån det indivi-

duella behovet. Att få anpassad information upplevdes som betydelsefullt. Behovet av infor-

mation var skiftande. Allt ifrån minskat behov när kunskap fanns sedan tidigare eller infor-

mation inhämtades på egen hand i litteratur till ett ökat behov när fysiska förutsättningar be-

gränsade förmågan för inlärning. Behovet förändrades med tiden och upplevdes vara tillfreds-

ställande för tillfället och att ytterligare information kunde behövas i framtiden. Det framkom 

även en förståelse för att människor med stomi som lever i parrelation och yngre människor 

hade ett ökat behov av information.  
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”…jag menar, jag är väl tillgodosedd i min ålder…och jag tycker de som ger mig råd…och 

stomisköterskan och lika om jag behöver läkarens, så tycker jag det går jättebra. ”(1) 

 

”…ja..det…ja..när jag vart mer klar…att en stomisköterska kom…men då vet jag att dom 

hade provat ut massor av olika påsar.”(5) 

 

Delaktighet 

När det handlade om att vara delaktig var betydelsen stor att själv ha en möjlighet att påverka 

de beslut som gjordes i omvårdnaden av stomin. Det framkom i intervjuerna att det var bety-

delsefullt för patienterna att få vara med och besluta valet av bandagematerial. Delaktighet 

upplevdes även av att få en förståelse av och vara välinformerad om sin sjukdom och vara 

informerad om eventuella komplikationer som kunde förekomma eller uppstå.  

 

”...det är bara en stump kvar av...ändtarmen. Det har varit mycket besvär med trängningar 

och det kommer slem ibland……och det berättade läkaren som opererade mig…..så jag var 

förberedd på det.” (7) 

 

”Jaa..hon kom ju in hon då och prata och visade och man fick ju se det fanns ju många olika 

sorters påsar och plattor och det fick man ju liksom prova sig fram med…” (4) 

 

Att personer i omgivningen kan och känner till 

Denna kategori bestod av subkategorierna Kunskap hos anhörig och Kännedom hos nära och 

beskrev behovet av närheten till stöd för patienter med stomi. 

 

Kunskap hos anhörig 

Patienter med stomi upplevde det som betydelsefullt att ha tillgång till stöd först och främst 

från nära anhörig. Av intervjuerna framkom att nära anhörig tagit del av informationen beträf-

fande egenvård och undervisning och hade kunskap om den förändrade livssituation som det 

innebar att få en stomi. Behovet av stöd från anhörig varierade. Allt ifrån stöd i form av för-

ståelse till stöd i form av kunskap att sköta omvårdnaden av stomin. Då fysiska eller psykiska 

begränsningar försvårade en självständig egenvård av stomin ökade behovet av stöd från nära. 

Det framkom i intervjuerna att även då anhörig skötte omvårdnaden av stomin upplevdes det 

av patienterna som en självständig egenvård.  
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”Ja ...ja, nu sköter ju vi det här själva ..[sambo] och jag, så det är liksom inga problem.” (1) 

 

”Jaa……och sen har jag ju haft stort stöd i dej (menar hustrun och blir ledsen)...jag hade 

aldrig klarat…” (7) 

 

Kännedom hos nära 

I intervjuerna framgick att det upplevdes stödjande då personer i omgivningen hade känne-

dom om den nya livssituationen. Kännedom delgavs de nära i omgivningen som på något sätt 

ingick i patientens sociala nätverk. Behovet av stöd från nära varierade och begränsades till de 

man kände förtroende för. Kännedomen förväntades leda till en ökad förståelse för patienterna 

med stomi. 

 

”Nej..det är väl det att jag har pratat mycket med dom hemma, faktiskt ju….i familjen ..och på 

jobbet…på hälsocentralen har jag pratat med faktiskt ju…jaaa….så de flesta vet ju av att jag 

har påse, faktiskt ju…” (6).. 

 

”Är det dom på syföreningar och sånt där som jag är med i och sångkör och grejer… då har 

jag  ju talat om att blir det så där så kan jag inte göra något åt det [ljud från stomin].” (4) 

 

Att ha tillgång till kompetent personal 

Denna kategori bestod av subkategorierna Bemötande, Kunskap och Tillgänglighet och 

beskrev betydelsen och behovet av stöd och trygghet från personal. 

 

Bemötande 

Av intervjuerna framgick att det hade stor betydelse att bli bemött som en medmänniska av 

personalen. Patienterna upplevde att de blivit omhändertagen med känsla och värme. Det ska-

pades ett förtroende och en känsla av säkerhet att bli omhändertagen av någon som förklarade, 

var intresserad och kunde förstå. Ytterligare ett sätt att uppleva förtroende handlade om tid. 

Patienterna beskrev att personalen tog sig tid och de fick en stund tillsammans för att bekanta 

sig. Personalen upplevdes alltid som mycket vänliga och hjälpsamma och det gav patienterna 

trygghet. 
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”…Jaa…det tycker jag…….först på sjukhuset Vi fick ju väldigt bra stöd före operationen på 

gastro enheten och kunde ringa och dom ordnade med mediciner och så…….var alltid hjälp-

samma…speciellt en sköterska där…” (7) 

 

Kunskap 

Av intervjuerna framgick att det förväntades att det fanns kunskap hos personalen. Patienterna 

beskrev att personalen kunde allt, hade pondus och kontroll över situationen. Det upplevdes 

som en trygghet när personalen visade och förklarade för patienterna. Ytterligare ett sätt att 

uppleva trygghet handlade om att patienterna kände till att det fanns en dialog mellan perso-

nalkategorier. Patienterna menade att vetskapen av ett nära samarbete mellan personalen för-

stärkte upplevelsen av personalens kompetens. 

 

”…från.. öh… någon som har samma erfarenhet …som vet vilka svårigheter som man kan 

stöta på…eller…vad som känns pinsamt…eller hur man tacklar saker och ting...Att man delar 

erfarenheter...det är liksom egentligen väldigt viktigt, för alla…alla…sjukdomar över huvud-

taget.” (8) 

 

”…stomisköterskan ...en fantastisk människa som betytt oerhört mycket för mig också och hon 

har liksom kört ihop läkaren och mig.” (1) 

 

Tillgänglighet 

När det handlade om personalens tillgänglighet framgick det att det var av stor betydelse för 

patienterna att veta att det alltid fanns någon att vända sig till. Patienterna menade att de visste 

vem de kunde kontakta vid problem och de kände sig inte rädda för att ringa. Det uppskatta-

des också hur lätt det var att komma i kontakt med personalen när det behövdes. Patienterna 

beskrev att personalen var lätt att nå och kunde göra hembesök om det behövdes. Detta ska-

pade ett förtroende för personalen och en känsla av säkerhet. 

 

”Jaa..det har väl varit någon gång när det har blivit panik för mig..att det har blivit stopp 

eller någonting…då har distriktssköterskan varit hit…” (9) 

 

 ”…och det har aldrig varit nåt svårt att få tag på henne..utan det är…Ja, hon finns där när 

jag behöver henne[stomisköterskan].” (8) 
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Att inte få veta eller förstå 

Denna kategori bestod av subkategorierna Brist av information, Otydlig information och Svå-

righet att tillgodogöra sig information och beskrev svårigheten av att inte få individuellt an-

passad information. 

 

Brist av information 

Av intervjuerna framgick att patienterna upplevde svårigheter när informationen var otill-

räcklig. Patienterna menade att de inte fick tillräcklig information eller att den de fick var 

bristfällig. Patienterna beskrev det som skrämmande att inte veta vad en stomi var eller hur 

den skulle fungera. Utebliven information var ytterligare en orsak när patienterna upplevde 

svårigheter. Patienterna beskrev svåra besvär med slem från tarmen och hudskador relaterat 

till felklippta bandage. Patienterna upplevde besvären som oväntade eller obehagliga över-

raskningar. En känsla av osäkerhet infann sig även hos patienterna då de inte visste vem de 

kunde ta kontakt med vid problem. 

 

 ”Då blev vi bjudna in i konserthuset utav en firma.….jaa som pratade om påsar då …. Och 

då lärde jag mig väl en liten grej …..att…för jag har ju påsar som jag klipper upp hålena 

själv på då…att man inte ska klippa för stort….för då kan man ju ofta få, bli irriterad då ….så 

nu har jag börjat klippt mindre.” (2) 

 

”Jaa….inte så bra, tycker jag….jag vet nog inte riktigt vart jag skulle ha ringt.” (3) 

 

Otydlig information 

Av intervjuerna framgick att det upplevdes som svårigheter när informationen var otydlig. 

Patienterna menade att de inte förstod eller att det inte blev som personalen hade sagt. Pa-

tienterna beskrev det som att de fick oviktig information och att de funderade än idag vad per-

sonalen egentligen menade. Ytterligare ett sätt att uppleva svårigheter med otydlig informa-

tion handlade om tiden. Patienterna beskrev att när personalen var stressad och tog hastiga 

beslut upplevdes det som otillräcklig eller oviktig information och de kände sig inte delaktiga 

i beslut angående sin omvårdnad.  

 

”…jag funderar än idag varför den har liksom …den har någonting …(tar upp en påse och 

visar) …ett fönster eller vad jag ska säga..Jag vet faktiskt inte varför….Om det har nånting 

med tömningen att göra eller…” (3) 
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”…då hade hon…väldigt bråttom och då blev den här nya påsen…som hon tyckte att jag 

skulle ha nu…utskriven…och inte nånting om… Så att det blev ju lite hastigt då.” (3) 

 

Svårighet att tillgodogöra sig information 

I intervjuerna framkom att patienterna upplevde svårigheter att tillgodogöra sig informatio-

nen. Patienterna beskrev att de fick information men kunde inte ta in den eller att den var svår 

att minnas. Det kunde också handla om för mycket information under kort tid eller att infor-

mationen gavs för snabbt. Patienterna beskrev att de var chockade i samband med beskedet av 

stomi operationen eller att de hade svårigheter att acceptera sin stomi. De menade att infor-

mationen de fick under den första tiden hade de svårigheter att tillgodogöra sig. Patienterna 

ansåg att om informationen gavs vid flera tillfällen kunde den vara lättare att ta till sig. 

 

”...och jag fattade inte att jag hade stomi heller då…på en gång heller.” (5) 

 

 

”…fast man var ju lite…chockad helt enkelt så man kanske inte tog in allt, faktiskt ju….nee.” 

(6) 

 

 

Att känna ensamhet 

Denna kategori bestod av subkategorierna Ingen frågar eller hör av sig och Tar inte egen 

kontakt och beskrev sorgen av att känna sig ensam. 

 

Ingen frågar eller hör av sig 

Av intervjuerna framgick att patienterna kände sig ensamma när det gäller stomin. Patienterna 

beskrev att det aldrig var någon som talade om den. Personalen frågade inte hur det gick med 

egenvården av stomin. Det framkom att när patienterna hade kontakt med personal av andra 

orsaker blev de aldrig tillfrågade om stomin. Patienterna menade att personalen inte var 

intresserad eller att det var patienternas egen framtoning som var anledningen till detta.  

 

”Neej…..ingen uppföljning. Nej, ingen som har pratat med mej om det här sedan……under 

dom här åren….Jag har aldrig, aldrig någon som…” (3) 

 

”Om dom …kom någon gång och fråga hur det gick eller någonting…men jag hör aldrig av 

dom inte…” (9) 
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Tar inte egen kontakt 

Av intervjuerna framgick att det var svårigheter att ta egen kontakt gällande stomin. Patienter 

beskrev att de hade kännedom om flera på orten med stomi men ingen som de kände eller 

talade med. De menade att de inte hade tillräckligt nära relation och det upplevdes för privat 

att tala om. När det handlade om att ta kontakt med sjukvården upplevdes också svårigheter. 

Patienterna beskrev att det kanske inte var nödvändigt och att de försökte att klara sig själv så 

länge som möjligt. De beskrev hur de skickade efter material och provade ut påsar på egen 

hand genom en patientförening. Patienterna fortsatte att göra på sitt gamla vanliga sätt som de 

var vana vid. Patienterna menade att de hade svårigheter att be om hjälp och kände sig därmed 

ensamma när det gäller stomin.  

 

”…Jag är väl lite fattig på det viset att jag…har liksom inte behövt…behövt…Dels så är jag 

kanske en sån som inte vill ta på en gång…utan försöker i det längsta liksom.” (3) 

 

”Mesta informationen som jag liksom snappar upp är…jag är ju med i ILCO föreningen då. 

Så det är ju tidningen som jag får då och som jag läser…..och när dom har nya påsar och så 

å……man skickar efter prover å. Så jag har provat ut själv (skrattar). Det har jag 

gjort…..genom tidningen då….jaa.” (2) 

 

 

Att känna sig osäker 

Denna kategori bestod av subkategorierna Svårigheter i början, Lära sig vartefter och Vet inte 

om personalen kan och beskrev upplevelser av frustration av att vara osäker. 

 

Svårigheter i början 

Det framkom i intervjuerna att patienterna var väldigt osäkra i sin egenvård av stomin den 

första tiden. De beskrev att de var ovana hur påsen fungerade och att det var svårt att fästa den 

riktigt och att det blev läckage både här och där. De menade att det fanns en stor rädsla för 

läckage och att mista kontrollen över kroppsfunktioner och det upplevdes frustrerande. I ef-

terhand menade patienterna att de krånglade till det och gjorde det svårare för sig än vad det 

egentligen var.  

 

”…när jag flyttade hit efter stomioperationen och då var jag själv väldigt osäker hur det här 

skulle skötas, och sambon hade ju ingen erfarenhet…” (1) 
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”…till att börja med…därför att innan jag blev van..hur jag skulle göra och …riktigt kände 

mig hemma med det här…och jag slutade att krångla till det i onödan…För då… läckte det 

väl lite både här och där …för att jag inte visste riktigt …hur jag skulle göra…” (8) 

 

Lära sig vartefter 

När det handlade om att lära sig utföra sin egenvård hade tiden en avgörande betydelse. Pa-

tienterna beskrev hur det gick lättare hemma efter träning och att det tog en tid att lära sig. De 

beskrev att den praktiska hanteringen gick lätt och blev bättre med träning. Ytterligare ett sätt 

att lära handlade om att lära av sin egen okunskap. Patienterna beskrev att de ofta hade pro-

blem med läckage den första tiden. Patienterna menade att de var ovan och fick lära genom 

sina egna misstag och det upplevdes frustrerande. 

 

”Nej.. det där… måste man lära sig ..Den hårda vägen! Nej men man måste ju se vad som 

händer och hur det beter sig och så där vidare…” (10) 

 

”…och nån gång blev det ju lite tokigt då för då läckte det ut under den här plattan…men då 

hade man ju inte mätt riktigt, så det tog ett litet tag innan man kom underfund med hur man 

skulle mäta.” (4) 

 

Vet inte om personalen kan 

Av intervjuerna framgick en osäkerhet om personalen hade den kunskap som patienterna hade 

behov av. De förväntade sig att det fanns den kunskapen hos personalen. Patienterna menade 

att de hade en känsla av att personalen inte hade så mycket kunskaper om stomier. Patienterna 

beskrev att det var vanligt med stomier och blev allt vanligare. De ansåg att personalen hade 

god kunskap och rutiner då det gäller andra förband och förväntade att kunskap även fanns 

beträffande stomibandage då det också var en typ av förband. Patienterna beskrev att de kände 

sig besvikna och förvånade när de inte fick den omsorg de var i behov av. De hade en önskan 

om ökad kunskap och erfarenhet av stomier i sin närhet, i hemmet. 

 

”…och dom borde väl ha lite koll, antar jag… för det är ..vad jag förstår så finns det.. ganska 

många stomipatienter här.” (10) 
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”…Men när jag började komma till medvetande …så började jag ju ha koll på den där…jag 

kände ju…hur stor han blev…och dom tyckte liksom, nej han kan inte va full än…Så det vart 

ju läckage…jättemånga gånger så det var jättejobbigt tyckte jag och dom tyckte att vi har ju 

nästan nyss tömt…” (5) 

 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva stomiopererade personers upplevelser av stöd och infor-

mation, relaterat till skötsel av stomin. Analysen resulterade i ett tema och sex kategorier. 

Temat ” att vara självständig men inte oberoende” beskrev hur patienterna strävade för att 

lära och bli självständiga i sin egenvård av stomin. Den första tiden med stomi var kantad 

med oro och deras tålamod sattes på prov många gånger men träning gav färdighet. Även om 

de upplevde att de hade det bra i sina hem och var nöjda fanns det ett stort behov av att det 

fanns någon i deras närhet som brydde sig om, hade kunskap om och kunde förstå deras si-

tuation. Kategorin att få information som är individuellt anpassad beskrev betydelsen av 

muntlig och skriftlig information som var anpassad efter behov och att vara delaktig i sin om-

vårdnad. Kategorin att personer i omgivningen kan och känner till beskrev behovet av stöd 

och förståelse från anhöriga som hade kunskap om och från personer nära i omgivningen, som 

hade kännedom om stomin. Kategorin att ha tillgång till kompetent personal innebar trygg-

heten att bli bemött som en medmänniska av personal som var kunniga och veta vem de alltid 

kunde kontakta vid behov. Kategorin att inte få veta eller förstå beskrev svårigheter som upp-

stod när informationen var bristande, otydlig eller gavs så att patienten inte kunde tillgodo-

göra sig den. Kategorin att känna ensamhet beskrev en sorg när ingen talade om stomin. 

Ingen frågade hur det gick och patienter hade svårighet att ta egen kontakt för att be om hjälp 

samt kategorin att känna sig osäker beskrev en frustration över att det var svårt att utföra sin 

egenvård den första tiden och hur det gick lättare hemma efter träning och ibland hade pa-

tienter en känsla av att personalen inte hade kunskaper om stomier.            

 

Resultatdiskussion 

Patienterna i föreliggande studie förmedlade att i deras strävan till självständighet i egen-

vården fanns ett stort behov av någon i deras närhet som brydde sig om, hade kunskap om och 
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kunde förstå deras situation. Detta stämmer väl överens med tidigare studier (3, 7, 10, 15, 27, 

29, 32, 35) där resultatet visade att psykosocialt stöd är en viktig del som bör ingå i omvård-

naden till personer med stomi. Av intervjuerna framgick vad gäller att få information som är 

individuellt anpassad var det av stor betydelse då patienten skulle klara av att utföra sin egen-

vård av stomin. Skriftlig information tillsammans med en innehållsrik necessär ansågs vara ett 

bra komplement till den muntliga informationen. Detta motsvarar vad en amerikansk studie 

(6) beskrev det att undervisningen underlättas och en ökad förståelse uppnås med illustratio-

ner och broschyrer. I föreliggande studie beskrev patienterna att de hade ett behov av infor-

mation för att känna sig delaktig i omvårdnaden. Samtidigt som de var tillfredsställda med 

den information de erhållit önskades inte mer än vad som var nödvändigt för tillfället. I en 

svensk studie (12) framgick motsatsen nämligen att patienter inte var tillfredsställda med in-

formationen och stödet de erhållit. Patienter i föreliggande studie ansåg att det inte var svårt 

att lära sig den praktiska hanteringen av stomin, även om känslomässiga upplevelser var svåra 

när de såg stomin första gången. Det stämmer överens med en tidigare svensk studie (3) där 

det beskrevs att första bandagebytet och åsynen av stomin var en stark känslomässig upple-

velse då den väckte avsky hos patienten. I föreliggande studie hade patienterna för att känna 

sig tillgodosedd ett behov av information och undervisning beträffande hudvård, kostråd och 

bandagering av stomin. Det framgick även att patienter hade en förståelse för att yngre perso-

ner och de som lever i parrelation hade ett ökat behov av information. Det stämmer väl över-

ens med en stor studie (2) i Europa som omfattade sexton länder och 4 739 patienter ”The 

Montreux Study” som hävdade att de som fick den omvårdnad de hade behov av upplevde en 

bättre livskvalitet och att det behovet varierade. Gemensamma viktiga aspekter för patienter 

med stomi var att de kände sig trygga med stomin och vid bandageringen och att de hade 

goda relationer till personalen.  

 

 Att ha tillgång till kompetent personal visade sig vara betydelsefullt i föreliggande studie då 

det gav trygghet. Det skapades ett förtroende och en säkerhet av att bli omhändertagen då per-

sonalen alltid var vänliga, kamratliga och hjälpsamma. Det stämmer överens med resultatet i 

en engelsk studie (10), att när relationen mellan personal och patient var vänskaplig och so-

cial, upplevdes en personal som skicklig. I föreliggande studie beskrev patienter att det före-

kom en dialog mellan personalkategorier som förstärkte personalens kompetens och det gav 

patienten trygghet. De flesta av patienterna i föreliggande studie kunde namnge ansvarig lä-

kare och samtliga patienter kunde namnge stomiterapeuten, vilken de kunde kontakta när 

helst de önskade via telefon. Det visade att det var av stor betydelse för patienter med stomi 
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att veta var man kan få råd och stöd.  Det överensstämmer med vad som beskrevs i ett antal 

studier (9, 12), att majoriteten av deltagarna hade kännedom om ansvarig stomiterapeut, och 

hälften av deltagarna vem ansvarig läkare var.  

 

Föreliggande studie visade att patienter har ett behov av att personer i omgivningen kan och 

känner till att de har stomi då det underlättade den sociala samvaron. I föreliggande studie 

beskrev patienter att det var lätt att lära och utföra egenvården och ingenting märkvärdigt. Det 

visade sig att i dessa fall var det anhöriga som utförde egenvården av stomin då patienterna 

var osäkra eller inte kunde själv på grund av fysiska begränsningar. En svensk studie (36) 

beskrev att anhöriga till patienter med stomi var otillfredsställda med den information som de 

erhållit och upplevde att sjuksköterskor inte var intresserad eller förstod deras hemsituation. 

Det visade vikten av att anhörig bekräftas, informeras och får stöd likväl som patienten. I fö-

religgande studie upplevdes det stödjande då personer i omgivningen hade kännedom om 

stomin och kännedom delgavs endast de som ingick i patientens sociala nätverk. Det överens-

stämmer med en tidigare svensk studie (3) där deltagarna beskrev svårigheter hur de skulle 

berätta att de hade stomi, vilken de skulle berätta för och hur den de berättat för skulle reagera 

då de blev informerade. Flera studier (7, 19, 32) beskrev behovet av stöd från familjemed-

lemmar likväl som från hälsovården. En amerikansk studie (16) beskrev att patienter med me-

delåldern 57 år med bröst och prostata cancer var angelägna att inhämta information och stöd 

via nätet. Då informationen berörde känsliga områden kändes det som en lättnad av att vara 

anonym. I föreliggande studie hade flertalet en cancerdiagnos och medelåldern var 71 år men 

visade att ingen sökte information och stöd från nätet. Patienter ansåg att stomin var ett 

känsligt ämne att tala om och behovet av information och stöd fanns, men nätet användes inte 

i denna åldersgrupp. 

 

Det uppstod svårigheter för patienterna i föreliggande studie av att inte få veta eller förstå 

informationen. I föreliggande studie framgick det att patienter saknade viss information. In-

formation som patienter saknade var beträffande kosten och om kosten påverkade tarmen på 

ett annorlunda sätt då de hade stomi. Det överensstämde med resultatet av en engelsk studie 

(27) som visade att patienter med stomi tror att de bör äta annorlunda eller mindre för att re-

ducera tarminnehållet. Övrig information som saknades i föreliggande studie var att få uppre-

pad information om egenvården samt information beträffande tänkbara förväntade komplika-

tioner exempelvis som att förebygga hudskador. Hudskador var ett vanligt förekommande 

problem visade det sig i en dansk studie (31) som konstaterade att anledningen till detta var 
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bristande information, utbildning och uppföljning av patienter. Detta stödjes av en svensk stu-

die (12). I föreliggande studie framgick det att patienter upplevde svårigheter då informatio-

nen var otydlig. Otydlig information för patienterna var till exempel att inte förstå stomiban-

dagets funktioner. En studie (12) visade att trygghet med stomibandaget är en förutsättning 

för att utföra egenvården. Detta stödjes av flera studier (6, 27, 28, 37). Andra exempel på 

otydlig information som patienter i föreliggande studie beskrev var då informationen inte var 

relevant för deras behov eller gavs då personalen var stressad. I föreliggande studie framgick 

det att patienter var chockade och hade svårt att minnas den information de delgivits inför 

operationen men antog att de troligtvis hade erhållit information. Däremot visade det sig att 

samtliga patienter kunde minnas datum och årtal när stomin anlades. Det överensstämmer 

med en latinamerikansk studie (24) som beskrev samma reaktioner hos patienter. Anled-

ningen till att de kunde minnas datum och årtal när stomin anlades förklarades med att det var 

en sådan anmärkningsvärd händelse i deras liv. I likhet med vad tidigare forskning (6, 15, 24, 

25, 32, 38) funnit beskrev patienterna i föreliggande studie om svårigheter att tillgodogöra sig 

informationen då stomin inte var välkommen eller accepterad. I föreliggande studie beskrev 

patienter också motsatsen nämligen att stomin var lätt att acceptera då den var självvald. I 

dessa fall inhämtade patienter nyfiket information från det rikliga utbudet i litteraturen och 

egenvården upplevdes lätt att lära och utföra. Det överensstämmer med en engelsk studie (32) 

där det framkom att det fanns ett samband mellan accepterandet av stomin och färdigheten att 

utföra egenvården.  

 

I föreliggande studie beskrev patienter en frustration över att känna sig osäker. Samtliga pa-

tienter beskrev att de kände sig mycket osäkra att utföra sin egenvård den första tiden i hem-

met. Det stämmer överens med vad andra studier (25, 28, 37) beskrev. I föreliggande studie 

beskrev patienter svårigheter med att mäta och klippa bandaget i rätt storlek och att fästa sto-

mipåsen på rätt ställe vilket resulterade i flera läckage. Det överensstämmer med en tidigare 

studie (25) som beskrev liknande svårigheter som resulterade i läckage och hudskador den 

första tiden med stomi. I föreliggande studie beskrev patienter en rädsla för förstoppning och 

en osäkerhet om vilken kost tarmen skulle tåla eller hur stomin skulle reagera i olika sam-

manhang. En studie (12) visade att det fanns ett behov av information angående kosten för 

patienter med stomi och att en stor del av patienterna inte var tillfredsställd med den informa-

tionen som de erhållit. I föreliggande studie beskrev patienter att det gick lättare att utföra sin 

egenvård efter träning i hemmet och det blev allt färre läckage. Patienter beskrev hur de fick 

lära sig genom den hårda skolan och menade med det, av sina egna misstag. Fler studier har 
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visat att med tiden går det bättre för patienten att utföra sin egenvård (2, 14, 24). I förelig-

gande studie framkom det en osäkerhet om personalen hade den kunskap som patienten hade 

behov av. Osäkerhet som patienter kände var om personalen hade lika mycket kunskap om 

stomier och stomibandage, som av andra förband. Det överensstämmer med en studie (39) av 

Skingley som visade att när patienter med stomi efterfrågade råd beträffande omvårdnaden av 

stomin, kände sig sjuksköterskor i kommunen osäkra. I föreliggande studie beskrev patienten 

en förvåning och besvikelse över att inte få den hjälp de hade behov av.   

 

I föreliggande studie framgick att patienter kände en sorg över att känna ensamhet om stomin. 

Patienter beskrev att aldrig någon talade om stomin. Sjukvårdspersonal frågade inte hur det 

gick med egenvården och patienten ansåg att anledningen till detta var deras eget fel eller att 

vårdpersonalen inte var intresserad. Fler studier (10, 12, 24) har visat att det ansågs viktigt av 

patienter att få förståelse för sin livssituation och bli tillfrågad av vårdpersonalen om sin hem-

situation och få möjlighet att ställa frågor. Detta styrktes även av studier (20, 38) bland sjuk-

sköterskor då det är en förutsättning för att identifiera det individuella behovet av omvårdnad. 

En förklaring till detta kan vara att sjuksköterskor och patienter prioriterar omvårdnadsåtgär-

der olika. I en svensk studie (40) framkom att sjuksköterskor prioriterar expressiva omvård-

nadsåtgärder före uppgiftsorienterade, vilka prioriteras av patienter. I föreliggande studie vi-

sade det sig att patienter levde ensamma i hemmet sedan maken/makan avlidit. I en tidigare 

studie framkom att det finns behov av stöd både från omvårdnadspersonal och familjemed-

lemmar (7), och många har inte stöd (26). I föreliggande studie framgick att det var svårighe-

ter att ta egen kontakt gällande stomin. Svårigheter att ta kontakt gällde andra personer med 

stomi likväl som med sjukvården. Patienter beskrev att det kanske inte var nödvändigt att be 

om hjälp och försökte att klara sig själv i det längsta. I en svensk studie (7) framkom att av 

rädsla för att bli en börda visar inte patienter hur de egentligen mår, för familj, arbetsgivare 

och sjukvårdspersonal. I föreliggande studie framgick det att patienter skickade efter stomi-

bandage från en tidning och provade ut på egen hand. En studie (6) visade att ett väl funge-

rande stomibandage behöver provas ut efter patientens behov och förutsättningar.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med stomi upplevde information och stöd, 

relaterat till skötseln av stomin. För att bearbeta det insamlade materialet användes en kvali-

tativ ansats med beskrivande design. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys beskrev variationer 
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genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (34). För att öka giltigheten ”credi-

bility” gjordes urvalet av intervjupersoner genom ett ändamålsurval som inkluderade personer 

med olika erfarenheter av att leva med stomi (33). Olikheter av erfarenhet gällande personers 

ålder, kön, civilstatus, tid med stomi, anledning till stomi och typ av stomi gjorde att det blev 

variation på svaren i intervjuerna. För att skydda deltagarens integritet i studien beträffande 

ålder, kön och anledning till stomi valde författaren att inte presentera dessa bak-

grundsvariabler i tabellform i resultatet. Urvalet kom att omfatta sju kvinnor och tre män. Då 

männen inte var hälften av undersökningsgruppen och två av dessa hade hjälp av närstående 

att utföra sin egenvård av stomin, helt eller delvis, anser författaren att det kan ha påverkat 

deras beskrivna upplevelser och behovet av information och stöd. Som datainsamlingsmetod 

valdes den semistrukturerade intervjun där personen gavs möjlighet att tillägga eller korrigera 

sina uppfattningar och uppmuntrades att tala fritt om upplevelser av information och stöd i sin 

egenvård av stomin (33). Samtliga tio intervjuer ägde rum efter deltagarens önskemål, varav 

åtta utfördes i hemmet.  Intervjuerna pågick mellan 15 och 35 minuter och gav ett rikt inne-

håll. Samtliga intervjuer blev representerade i resultatet i form av citat. Att använda citat från 

texten ökar trovärdigheten av studien (34). Författaren hade svårighet att skilja på information 

och stöd i analysprocessen och en anledning till detta kunde vara att de ingick i och var 

beroende av varandra.  

 

Pålitligheten ”dependability”av materialet styrktes av att personer som inte var inblandade i 

studien, men likväl insatta i ämnet granskade detta (34, 41). I föreliggande studie hade hand-

ledare samt tre deltagare i handledningsgruppen läst och diskuterat under analysarbetet gång 

angående val av och kondensering av meningsenheter samt kodning, kategorisering och te-

matisering av dessa. Intervjumaterialet var aktuellt då analysen gjordes inom några veckor 

efter att intervjuerna genomförts och transkriberats av författaren, detta styrker pålitligheten. 

En noggrann beskrivning av analysarbetet är nödvändigt även för att styrka resultatets tillför-

litlighet (34).  

 

Överförbarhet ”transferbility” handlade om i vilken utsträckning resultatet kunde överföras 

till andra grupper (33). För att underlätta bedömningen av överförbarhet för läsaren, bidrog 

författaren med en tydlig beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och de om-

ständigheter som utgjorde kontext för den här studien, som var hemförhållanden (34).  
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Allmän diskussion 

 

Föreliggande studie visade att patienter med stomi upplevde sig tillfreds med den information 

och det stöd de erhållit från akutsjukvården. De upplevde sig nöjda och trygga när informa-

tionen och stödet var anpassat efter det individuella behovet som fanns för tillfället. Resultatet 

visade att det upplevdes betydelsefullt att få skriftlig och muntlig information och undervis-

ning beträffande hudvård, kostråd och bandagering av stomin. Sjukvårdspersonalens kompe-

tens, bemötande och tillgänglighet uppskattades och var stödjande. Resultatet visade att pa-

tienter ansåg att det var lätt att lära den praktiska hanteringen av stomin men det infann sig en 

stor osäkerhet när de kom hem, vilket patienterna upplevde som en svårighet. Dessutom var 

de osäkra på om omvårdnadspersonal i kommunen och primärvården hade kunskap om sto-

mier och saknade feedback. Många hade stöd och fick förståelse av anhörig, familj, arbets-

kamrater och vänner. Men när stöd saknades kände sig patienter väldigt ensamma om stomin, 

ingen frågade och de hade svårt att be om hjälp. Det visade även de önskemål patienterna ut-

tryckte gällande upprepad information, kunskap och erfarenhet av stomier nära hemmet, kost-

nadsfria hjälpmedel och att tillfrågas och erbjudas stöd av omvårdnadspersonal i sin närhet. 

 

En svensk studie (12) beskrev att patienter hade tre planerade återbesök till stomiterapeutens 

mottagning det första halvåret, därefter psykologiskt stöd en gång per år, för att anpassa sig 

till stomibandaget och för att förnya receptet av hjälpmedel. Den uppfattning som författaren 

fick var att för att stödja patienter med stomi i det vardagliga livet fanns det ett behov av att 

planerade återbesök till stomiterapeuten behöver kompletteras med information och stöd i 

patientens vardag, i hemmet. Kliniska implikationer utifrån föreliggande studie kan vara att 

distriktssköterskor i sin uppsökande verksamhet gör ett första hembesök till patienter en kort 

tid efter operationen av stomi, för att knyta en tidig kontakt. Författaren föreslår även en för-

djupning av samarbetet med stomiterapeuten för att öka och sprida kunskapen hos 

omvårdnadspersonalen inom kommunen och primärvården, därmed skulle kvaliteten 

förbättras i det kliniska arbetet. Förslag på framtida studie kan därefter beskriva hur 

information och stöd upplevs av patienter efter att en ny rutin införts. Förslag på ännu en 

studie i framtiden som kan vara av intresse är att beskriva hur anhöriga till patienter med 

stomi upplever information och stöd, då det ofta förekommer att anhöriga är delaktiga i 

egenvården.  

 

 



28 

 

Distriktssköterskan är specialistutbildad med bred kompetens och arbetar nära människor. 

Omvårdnad är grunden i distriktssköterskans yrkesutövning och arbetet omfattar alla ålders-

grupper och innehåller bedömning, diagnostisering, rådgivning samt förebyggande och upp-

följande insatser. Distriktssköterskan har rätt att förskriva vissa läkemedel samt att ordinera 

och prova ut förbrukningsartiklar och hjälpmedel för exempelvis patienter som har stomi (42). 

Uppsökande verksamhet genom hembesök gör det möjligt att se patientens behov i ett hel-

hetsperspektiv. Det innebär att distriktssköterskan även beaktar de psykosociala problem som 

kan bli följden av sjukdom, funktionshinder och åldrande.  

 

 

Slutsats 

Personer med stomi erhåller information och stöd till stor del från akutsjukvården och upple-

ver sig tillfredsställda för att utföra sin skötsel av stomin, men de känner en osäkerhet i 

hemmet. Kontinuerligt stöd, information och uppföljning i hemmet skulle underlätta tillvaron 

och rehabiliteringen för personer med stomi.  
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