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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med stomi upplever många förändringar 

i sina liv efter operationen. Att vårda personer med stomi ställer därför höga krav på 

sjuksköterskans kompetens i omvårdnadsarbetet. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med en 

permanent kolo-, ileo- eller urostomi och hur det negativt inverkar på deras livskvalitet. 

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design användes. Totalt analyserades tio 

artiklar med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: Stomins negativa påverkan kring 

relationen till sig själv, som innehöll sex underkategorier och Stomins negativa påverkan 

kring sociala förhållanden, som innehöll tre underkategorier. Resultatet visade att 

personer med stomi upplever en förändrad kroppsbild. Det förekom också att personerna 

upplevde bristande information från sjukvården angående egenvård. Resultatet visade 

också att personer med stomi upplevde en begränsning i vardagliga aktiviteter som 

motion och arbete.  

Slutsats: Sjuksköterskan behöver få en djupare förståelse kring hur personer med stomi 

upplever sin vardag och få en ökad kunskap och utbildning för att stärka en professionell 

vårdrelation. Vidare forskning om hur sjukvårdspersonalen ska bemöta personer med 

stomi anses också behövas, för att utveckla vården och ge en mer personcentrerad vård åt 

varje person med stomi. 
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1. INLEDNING 

 

Berndtsson (2008) berättar att öppning av tarm via hudytan började vid 1700-talet. Enligt 

Blixt, Hiort & Tollin (2017) lever idag cirka 43 000 människor med olika typer av stomier 

i Sverige, denna siffra ökar successivt varje år på grund av en ökande befolkningstillväxt. 

Grant et al. (2011) skriver att personer som lever med en permanent stomi ofta upplever 

ett flertal problem som påverkar deras dagliga liv, vilket enligt Nilsen (2011) innebär 

stora och betydande omställningar för individen. Detta ställer i sin tur höga krav på 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet när det gäller att bemöta dessa patienters fysiska och 

psykiska behov samt att bygga upp och etablera en professionell vårdrelation för att 

utveckla en personcentrerad vård som främjar deras hälsa. Författarna önskar därför att i 

kommande studie belysa hur en kolo-, ileo- eller urostomi negativt inverkar på 

livskvaliteten. Idag saknas det studier som specifikt visar en samlad bild kring hur de 

upplever att stomin negativt påverkar deras livskvalité. Det är samtidigt viktigt att ha i 

åtanke att en stomi självklart kan medföra positiva upplevelser efter en operation. Den 

här studien inriktar sig enbart på de negativa upplevelserna av att få en stomi och det görs 

i avsikt för att få en tydligare bild om vilka svåra upplevelser och behov en person med 

stomi kan erfara. 

 

2. BAKGRUND 
 

2.1. Vad är en stomi? 

Hallén (2017) förklarar att en stomi är en kirurgisk passage genom bukväggen där 

urinblåsan eller tarmens normala tömningsväg förändras. Passagen skapas genom att först 

göra ett snitt i buken och därefter föra ut tarmen. Tarmen vänds vid öppningen ut och in 

och den yttersta delen av tarmen vänds mot huden och sys därefter fast. Vid öppningen 

fästs ett bandage med en stomipåse som samlar upp avföring och urin. Tarmens slemhinna 

saknar smärtreceptorer och är därför inte känslig mot beröring eller smärta. Slemhinnan 

är däremot väldigt skör och kan lätt börja blöda men detta är oftast ofarligt. Vid tryck och 

slag mot stomiöppningen kan stomin svullna upp det är därför väldigt viktigt att bandage 

och förband anpassas efter stomins storlek (ibid). 

 

 

2.2. Orsak till stomi 

Månsson och Sjödahl (1998) skriver att de största orsakerna till att få en stomi beror oftast 

på en sjukdom eller en uppkommen skada i mag- och tarmkanalen samt urinvägarna. De 

sjukdomar som oftast leder till att en person är i behov av en stomi är framförallt kroniska 

inflammationssjukdomar såsom crohns och ulcerös kolit. Andra orsaker som kan ge 

upphov till att få stomi är cancer i mag-tarmkanalen eller i urinblåsan. Även trauman mot 

mag-tarmkanalen kan leda till att en person är i behov av stomi (ibid). Enligt Burch (2013) 

kan stomin förbli permanent i resten av livet eller vara tillfällig. 

  

2.3. Olika typer av stomi 

2.3.1. Urostomi 

Enligt Hallén (2017) skapas en urostomi av ett segment från tunntarmen där urinledarna 

kopplas på för att dränera urin från njurarna. I samband med operationen tas urinblåsan 

bort då operationen är permanent. Flödet från en urostomi är okontrollerbart vilket kräver 

att en tömbar påse alltid ska finnas. Vanligtvis töms en urostomi fyra till sex gånger per 

dag (ibid). 
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2.3.2. Kolostomi och ileostomi 

Enligt Burch (2013) utformas en kolostomi av tjocktarmen och vanligast vid sigma - 

formade delen av tarmen. Placeringen brukar ligga till vänster snett under naveln och 

utformar en öppning på cirka 3–3,5 centimeter i diameter. Tömning av en kolostomi kan 

variera mellan tre gånger per dag till tre gånger i veckan. En ileostomi utgår från 

tunntarmen, oftast från slutet på tunntarmen vilket gör att den placeras till höger på buken. 

En person med ileostomi behöver tömma sin stomi omkring fyra till sex gånger per dag. 

Avföringen från en ileostomi är lös till skillnad från avföringen från kolostomin där 

avföringen är fast (ibid). 

 

2.4. Stomirelaterade komplikationer 

Nilsen (2011) skriver att hudproblem är vanligt förekommande på grund av att hudens 

yttersta skikt på magen är ömtåligt. Om huden kommer i kontakt med avföring eller urin 

kan det orsaka skador i form av irritation och sårbildning. Sår på huden runt stomin leder 

till att stomiplattan fäster sämre vilket i sin tur kan leda till läckage och förvärrad 

hudirritation. Det är inte ovanligt att bakteriefloran vid stomin rubbas vid överdriven 

tvättning med tvål. Det ger en gynnsam miljö för svamp att börja växa. Miljön vid stomin 

och stomipåsen är ofta fuktig, varm och tät vilket ökar risken för en svampinfektion. I 

vissa fall uppkommer vårtliknande utväxter på huden runt stomipåsen. Det är ofta 

personer med urostomi som drabbas av vårtliknande förändringar på huden. En annan 

hudkomplikation som kan uppkomma vid stomi är irritationsgranulom. 

Irritationsgranulom uppkommer då slemhinnan blir irriterad på grund av ständig kontakt 

med stomipåsen. Symtomen på irritationsgranulom yttrar sig i form av mindre blödningar 

från slemhinna (ibid). 

 

Nilsen (2011) skriver att det förekommer komplikationer i form av parastomalt bråck, 

stomiprolaps och stomiseparation. Parastomalt bråck uppkommer vid sidan av 

stomiöppningen. Vid den här typen av bråck ligger en del av tarmen mellan bindväven 

och huden. Då avföring blir liggande i bråcket får patienten problem med oregelbundna 

tömningar och konsistensen på avföringen varierar. Den här komplikationen ökar risken 

för läckage. Stomiprolaps visar sig genom att en del av tarmen faller fram. Det är oftast 

ofarligt. Det finns däremot en risk att syretillförseln till stomin stryps och då kan akut 

operation bli aktuell. Vid stomiseparation lossnar slemhinnan och huden från varandra. 

Då uppstår en ytlig blottläggning av underhuden. Det är oftast ofarligt och risken för 

infektion är liten (ibid). 

      

2.5. Sjuksköterskans etiska och juridiska ansvar 

Sjuksköterskans etiska ansvar beskrivs i ICN, International Council of Nursing (2012). I 

ICNs etiska kod står det att sjuksköterskan ska informera patienten så att patienten 

införskaffar sig tillräckligt med information för att kunna ge samtycke till omvårdnad 

och/eller medicinsk behandling (ibid.). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska 

sjuksköterskan erbjuda en vård som leder till möjligheter för patienten att återfå, bibehålla 

eller förbättra sin hälsa. Sjuksköterskan ska ha ett etiskt och kritiskt förhållningssätt. I 

sjuksköterskans yrke ingår det också att använda en personcentrerad vård. Vid 

personcentrerad vård ska patienten ses som en helhet utifrån sin egen unika situation. 

Sjuksköterskan ska ha en ömsesidig öppenhet strävan efter att göra patienten delaktig i 

sin vård. Genom att göra patienten delaktig i sin vård kan patienten uppmuntras till 

egenvård, vilket är viktigt i ett hälsofrämjande arbete (ibid.). 
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Sjuksköterskan har också ett ansvar att följa de lagar som styr hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är en central och viktig lag för hur hälso- och 

sjukvården ska fungera. De människor som söker sig till vården ska bemötas med respekt 

för ett lika värde och värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen kräver att vården ska vara 

lättillgänglig och av god kvalitet. God kvalitet i vården innebär god hygien, tillgodose 

patienters individuella behov och självbestämmande. Vården ska också ge patienten 

säkerhet och trygghet i sin behandling genom att främja kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal (ibid.). 

 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap 1) involverar patientens säkerhet och dess olika 

rättigheter. En patient har rätt till att få information om sitt hälsotillstånd. Patienten ska 

få information om vilka metoder det finns för undersökning, behandling och vård av 

patientens hälsotillstånd, för att ge möjlighet till självbestämmande. I patientlagen står 

det också att en patient ska få information om eventuella risker för komplikationer och 

biverkningar av en behandling eller undersökning. Patienten har också rätt till att få 

information om hur länge eller hur det förväntade vård- och behandlingsförloppet 

kommer utvecklas och utföras. De patienter som är i behov av hjälpmedel ska få 

information om relevanta hjälpmedel och hur de används samt vart man får tag på 

hjälpmedlen (ibid.). 

 

2.6. Sjuksköterskans roll vid stomivård och patienternas behov 

Maurício, Souza, Costa och Dias (2017) beskriver i sin studie att sjuksköterskan har flera 

viktiga roller när det gäller omvårdnad och förhållningssätt kring patienter med stomi. En 

del patienter lägger större fokus på sin självbild och kroppsideal och påverkas därför 

olika. Vissa nämner förändringar i livet med oroligheter kring inkontinens, behovet av att 

behöva använda utrustning för att ta hand om avföring, oroligheter över att behöva byta 

klädsel samt andra livsstilsförändringar. Studien belyser att en stor del av patienterna vill 

ha hjälp med rådgivning och hur de ska hantera sin stomi, allt från omläggning och 

hantering av uppsamlingsutrustning till en mer övergripande betydelsen av vad det 

innebär att ha stomi. Omvårdnaden och informationen kring stomin bör därför inte enbart 

handla om utrustning och hudvård runt stomin utan även kring de psykologiska 

aspekterna hos patienten (ibid). Maurício, Souza,Costa och Dias (2017) studie betonar att 

en stor del av sjuksköterskorna medgav att det var viktigt att preparera personerna med 

stomi för att de så snabbt som möjligt kan ta hand om sig själva och få tillbaka sin 

autonomi och slippa vara beroende av andra. Därför är det viktigt att som sjuksköterska 

inte belasta stomipatienter med för mycket information på en och samma gång, utan att 

patienten ska få information vid olika tillfällen för att lättare behärska den information 

som måste förmedlas.  

 

Zhang, Wong, You, och Zheng (2011) skriver att sjuksköterskan kan följa upp patienter 

som genomgått en stomioperation genom att utföra telefonsamtal, där frågor och 

funderingar kring patientens stomi uppkommit efter hemgång. Genom kontakt med 

patienterna kunde sjuksköterskan stämma av hur stomin fungerat för patienten, vilka 

bekymmer som uppkommit, vad som fungerat bra och dåligt, samt vilka fysiska och 

psykiska besvär som uppkommit. Sjuksköterskan som utförde samtalen bekräftade 

patienten och gav råd och stöttning där det förekom bristande självförtroende eller behov 

av ytterligare vård. Sjuksköterskan förklarade och uppmanade för de patienter som hade 
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flera funderingar att de alltid var välkomna att ringa och ställa frågor, vilket bekräftade 

för patienterna att de inte var utlämnade själva (ibid). 

 

Maurício, Souza, Costa och Dias (2017) förklarar också att sjuksköterskor innehar en 

viktig roll i utbildningsprocessen hos patienten med stomi och bör därför vara öppna och 

tillgängliga för patienten genom att ge råd och tips. Samtidigt är det lika viktigt för 

sjuksköterskan att visa sitt stöd vid uppkomst av sorg och förtvivlan hos patienten (ibid). 

 

2.7. Tidigare forskning om negativa upplevelser av stomi 

Tidigare forskning visar på att personer med stomi upplever olika problem efter 

stomioperationen. Claessens et al. (2015) beskriver i sin studie att människor med stomi 

upplever en minskad livskvalité efter stomioperationen. I Claessens et al (2015) studie 

visar det sig att uppläggningen av stomin leder till minskad aktivitet och försämrad sömn 

för personerna med stomi. I Grant et al. (2011) studie visar det sig att personer med stomi 

drabbas av en livsstilsförändring som tvingar personer med stomi att ändra sin 

kosthållning. Studien visar också att sårbarhet och ångest upplevdes hos personer med 

stomi vilket var mer förekommande hos kvinnor än män. Det framkom också att personer 

upplever ett stigma kring sin stomi (ibid.). Bahayi, Attaallah, Yardımcı, Bulut, & Özten 

(2018) belyser i sin studie negativa symtom som människor med stomi kan uppleva. 

Studien redovisar att personer med kolostomi eller ileostomi löper en risk att drabbas av 

sexuella komplikationer och ångest. I Bahayi et al. (2018) studie framkom det också att 

personer med stomi upplevde en lägre livskvalité jämfört med människor utan stomi. 

Danielsen, Soerensen, Burcharth, & Rosenberg (2013) beskriver att patienter som precis 

genomgått en stomioperation kände sig osäkra och obeslutsamma. Till och med några av 

informanterna i studien beskrev sina liv som att det hade skiftats helt och hållet. Det 

framkom också att informanterna upplevde en tabu och kroppslig missbildning efter 

operationen (ibid.). Att personer med stomi upplever psykologiska påfrestningar visar sig 

i Anaraki, Vafaie, Behboo, Maghsoodi, Esmaeilpour, och Safaee (2012) studie. Studien 

visar att depression var vanligare hos personer med stomi jämfört med personer som inte 

har stomi (ibid.).  

 

2.8. Personcentrerad vård och egenvård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har patienten rätt att vara delaktig i sin 

vård. Det är sjukvårdspersonalens ansvar att göra patienten delaktig (ibid.). Enligt Berg 

(2014) ska sjuksköterskan utveckla en helhetssyn genom att sätta patienten i centrum. Det 

är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna skapa en god vård som främjar hälsa och 

minskar lidande för patienten (ibid.). Eldh (2012) skriver att patientens delaktighet är 

central vid personcentrerad vård. Sjuksköterskan ska anpassa informationen utefter 

patientens förmåga att förstå den. Informationen ska sedan användas så att patienten kan 

ta till sig informationen och utveckla den till kunskap om sin egen vård (ibid.). Enligt 

Wiklund och Lindwall (2016) kan sjuksköterskan hjälpa patienten genom att ge kunskap 

och utbildning så att patienten kan förstå och utföra sin egenvård. Egenvård innebär att 

personen kan verkställa och genomföra sitt syfte genom att bevara hälsa, sitt liv samt 

välbefinnande (ibid.). Eldh (2012) skriver att i de fall där patienten har möjlighet att 

presentera sina erfarenheter samt dela sina egna kunskaper om sjukdom ska 

sjuksköterskan ge tillfälle för detta. Kunskapen kan vara inhämtad från egna upplevelser 

och erfarande, eller inläst och evidensbaserad. Att patienten presenterar sin egenvård 

utgör också att sjuksköterskan kan ta lärdom och ta till sig nya erfarenheter kring fortsatt 

vårdande (ibid.).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Uppsatsen utgår från vårdvetenskapen som enligt Flensner (2014) lägger fokus på att ge 

en väsentlig grund om värdering och mening för varje individ. Genom stöd och tillit 

utvecklas individen vilket skapar en större upplevd hälsa samt välbefinnande. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är vårdvetenskapens mål att skapa hälsa och stärka 

människors hälsoprocesser genom att skapa kunskap för att möjliggöra ett hälsofrämjande 

vårdande.  

 

3.1. Lidande 

Willman (2009) belyser att inneha ett lidande klassas som en naturlig företeelse som ingår 

i livet och därmed en betydelse för egen hälsa. Att inte ha ett lidande kan därför anses 

som personen ej är beroende av vård (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) nämner att ha 

ett lidande kan påverka hela hälsoprocessen för den drabbade. Det är därför viktigt att 

lidandet uppmärksammas och att patienten inte blir utestängd från sin egen vård och de 

känslor som uppkommer tillsammans med eventuell sjukdom. Genom att se patientens 

lidande kan hälsa stärkas samtidigt som patienten känner sig sedd och omhändertagen 

(ibid.). 

 

3.2. Hälsa 

Hälsa är ett komplex begrepp och har flera olika tolkningsnivåer. Dahlberg och Segesten 

(2010) benämner ordet hälsa som ett befinnande där personen innehar ett tillstånd av 

friskhet. Kroppen ska inneha en god balans mellan fysiskt och psykiskt välmående 

tillsammans med ett gott och allmänt hälsotillstånd. Ordet hälsa beskrivs och förklaras 

som ett begrepp som har olika betydelser för varje enskild individ, därför är det svårt att 

lägga fram en specifik innebörd av begreppet hälsa. Hälsa är tämligen aktuell i personens 

livssituation, hälsan kan därefter förändras drastiskt om personen drabbas av en svår eller 

allvarlig sjukdom (ibid.). 

  

3.3. Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) belyser att varje individ har med sig egna fördomar, 

företeelser samt erfarenheter kring sitt liv. Dessa kan bland annat begrundas ut efter tro, 

kultur, kunskap, sammanhang och olika företeelser i livet. Begreppet livsvärld kan 

förklaras som individens subjektiva erfarenheter kring sig själv och avskiljer sig från 

andra individer. Genom att ta hänsyn till personens år det att begrunda hur lidande, hälsa 

och välbefinnande infinner sig. Genom olika ställningstagande och öppen tolkning till 

personen kan en ökad känsla av delaktighet i vårdprocessen öka välbefinnandet för 

individen. Att bejaka livsvärden ökar personens upplevelse kring sin egen sjukdom 

(ibid.). 

 

3.5. Livskvalité 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2012) definieras 

livskvalité individuellt av varje individ utifrån dennes sociala, fysiska och psykiska 

mående. En persons livskvalité kan variera genom individens liv då personliga 

upplevelser förändrar individens livssituation. Hälsan spelar en central roll i en persons 

livskvalité men även arbete och fritid, familj och vänner, ekonomi och andra privata 

aspekter är viktiga och centrala för att en individ ska uppleva en god livskvalité (ibid.). 

Enligt WHO (2018) är livskvalité en persons uppfattning om deras ställning i livet i 

samband med personens kultur. Det är de framträdande och viktiga kännetecken i en 
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människas liv som definierar livskvalitén. De viktiga kännetecken som definierar 

livskvalitén är en persons fysiska och psykiska mående. Andra viktiga aspekter som 

WHO (2018) presenterar liknar SBUs (2012) definition på livskvalité där sociala 

relationer och personliga övertygelser påverkar och utgör en stor påverkan på livskvalitén 

(ibid.). 

 

4. PROBLEMFORMULERINGAR 

 

Tidigare forskning visar att personer som lever med en permanent stomi ofta upplever ett 

flertal problem som påverkar deras dagliga liv, vilket kan innebära stora och betydande 

omställningar för individen och som dessutom resulterar i stora livsstilsförändringar som 

påverkar både fysiskt och psykiskt. Detta ställer i sin tur stora krav på sjuksköterskan som 

har en central och viktig roll i omvårdnadsarbetet av personer med olika typer av stomier. 

Ett krav är att sjuksköterskan ska beakta och utföra sitt arbete utifrån goda etiska principer 

som följer lagar inom hälso- och sjukvården, för att främja patientens hälsa. 

Sjuksköterskan ska dessutom göra patienten delaktig i sin vård för att patienten ska finna 

motivation till sin egenvård. Det är också av stor vikt att som sjuksköterska se till hela 

patienten och identifiera både fysiska och psykiska problem. För att kunna identifiera 

problem hos en patient är det därför viktigt att sjuksköterskan införskaffar sig kunskap 

och information om patienten och patientens tillstånd. Kan vården bli personcentrerad 

och fokusera på vad som är viktigt för varje enskild patient. Mycket talar för att det idag 

saknas en samlad bild kring hur personer med stomi upplever och påverkas negativt av 

sin stomi. Genom att i denna studie specifikt belysa och beskriva hur den negativa 

livskvalitén upplevs hos personer med stomi kan en djupare förståelse för deras situation 

öka och ny kunskap utvecklas. Den nya kunskapen och förståelsen för personer med stomi 

skulle sedan stärka sjuksköterskans professionella roll i omvårdnadsarbetet och i 

bemötandet av personer med stomi. Därför anses det viktigt att belysa de här 

upplevelserna för att skapa en reflektion hos sjuksköterskor.  

Vad innebär det för en människa att få en stomi? Vad upplevs negativt efter en 

stomioperation? Vilka upplevelser och livsstilsförändringar är de mest påfrestande hos 

personer med stomi? Vilka upplevda behov och hälsoproblem har personer med stomi? 

 

5. SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med en 

permanent kolo-, ileo- eller urostomi och hur det negativt inverkar på deras livskvalitet. 
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6. METOD 
 

6.1. Design 

Studien utfördes i form av en kvalitativ litteraturstudie som lyft fram negativa upplevelser 

av livskvalité hos personer med stomier. Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, SBU (2017), omfattar en sådan här typ av studie en systematisk insamling 

av data, granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar inom området. 

Kristensson (2014) skriver att en kvalitativ litteraturstudie riktar sig åt att kompilera 

tidigare publicerad litteratur och därefter föra en egen sammanställning av resultat (ibid.). 

Metoden valdes ut då den förmedlar en omfattande uppfattning om hur redan befintlig 

forskning begrundar ämnet. Fokus ligger på att belysa de negativa upplevelserna hos 

personer med stomi. Metoden är därför relevant och passar för syftet. Studien hade 

dessutom en induktiv ansats enligt Kristensson (2014) som riktar sig åt att ta fram 

informanternas upplevelser ur artiklarna. En induktiv ansats innebär att en slutsats 

formuleras genom att gå från delarna till helheten. 

  

6.2. Datainsamling och urval 

Enligt Friberg (2017) framställs det första steget i litteraturöversikten genom att skapa en 

överblick, ett “helikopterperspektiv” över ämnet som begrundas. Genom att tolka och 

granska olika material, studier och forskning kring det valda ämnet ökar förståelsen och 

helhetssynen. Detta utfördes genom att kritiskt granska samt läsa artiklarnas titlar och 

abstract ingående i enlighet med Friberg (2017) rekommendation. Informationssökningen 

utgick från litteratur och vetenskapliga originalartiklar inom ämnet. En organiserad 

granskning av olika databaser utfördes för att få fram relevanta artiklar som är knutna till 

studiens syfte. De databaser som använts för att få fram originalartiklar var PubMed och 

Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). Problemområdet i 

artiklarna identifierades för att sedan användas till resultatet.  

  

Artiklarna har sökts fram med hjälp av “Boolesk” söklogik eller sökteknik. Östlundh 

(2017) presenterar metoden genom att ange hur de utvalda sökorden kan kombineras och 

sammanställas i olika databaser. Boolesk sökteknik går ut på att olika operatorer som 

AND, OR eller NOT sammanlänkas med sökorden för att få fram en bred men 

specificerad sökning. Genom att till exempel lägga operatorn AND mellan två olika 

beteckningar framställer databasen en linje som kommer behandla de två utvalda 

sökorden samtidigt som den lyfter fram olika böjningsformer och trunkeringar enligt 

Östlundhs (2017) studie.  

 

För att litteratursökningen skulle bli strukturerad och mer specifik användes PICO enligt 

Axelsson (2017). PICO står för Population, Intervention, Control och Outcome och är en 

bra metod för att fastställa de huvudsakliga inklusionskriterierna. Tabell 1 nedan 

beskriver hur PICO använts för att avgränsa studiens urval (ibid). Vid population 

avgränsades och specificeras urvalet av studiepopulationen. Interventionen/metoden var 

att genom en kvalitativ litteraturstudie sammanställa intervjustudiers resultat för att öka 

förståelsen för hur den negativa livskvaliteten upplevs av personer med stomi. 

Effektmåttet av studien var att ta fram vilka orsaker som påverkade livskvaliteten 

negativt. 
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Tabell 1: Studiens PICO och sökord. 

Population Intervention Control Outcome 

• Personer med 

stomier. 

• Kvinnor och män. 

• 18 år eller äldre. 

• Permanent stomi. 

Förbättra och öka 

förståelsen för 

patientens 

upplevelse genom 

en kvalitativ 

dataanalys. 

- Vad innebär det för en 

människa att få stomi? 

Vad upplevs negativt efter en 

stomioperation? 

Vilka upplevelser och 

livsstilsförändringar är de mest 

påfrestande hos personer med 

stomi? 

Vilka upplevda behov och 

hälsoproblem har personer med 

stomi?  

 

Sökord 
   

• Stoma 

• Ostomy 

• Colostomy 

• Experiences 

• Body image 

• Life Style 

• Changes 

• Health problems 

• Physical 

•  • Quality of life 

• Life quality 

• Self care 

• Ostomy care 

• Sexuality 

• Difficulties 

 

De sökord som använts är “Stoma”, “Ostomy”, “Difficulties”, “Life quality”, “Body 

image”, “Quality of life”, “Physical”, “Sexuality”, “Health problems”, “Lifestyle”, 

“Changes”, “Experiences”, “Colostomy”, “Self care” och “Ostomy care”. Sökorden 

söktes i olika kombinationer, se bilaga 2-Sökschema. I några av sökningarna inkluderades 

sökorden endast i titel och abstract för att specificera urvalet ytterligare. För att få fram 

ny och relevant forskning avgränsades sökningen från år 2010 till 2018. Urvalet av 

artiklar började med sökning av relevanta sökord. Artiklar valdes ut efter titel. Abstrakten 

lästes i de artiklarna som ansågs ha en relevant titel. Vidare lästes också syftet och 

slutligen resultatet i artiklarna. Artiklarna som söktes fram i Cinahl kontrollerades direkt 

om de hade genomgått peer review. En artikel som genomgått peer review betyder att den 

har blivit vetenskapligt godkänd och granskad samt publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. I PubMed går det inte att kontrollera peer review direkt. Artiklarna som togs 

fram via PubMed, kontrollerades om de genomgått peer review, via Ulrichsweb (Bilaga 

1). 

  

Inklusionskriterier var att artiklarnas publikationsår limiterades från 2010 till 2018 för att 

avgränsa litteratur till nyare och mer relevant forskning. Språket begränsades till svenska 

och engelska samt att artiklarna som publicerades i resultatet är enbart kvalitativa 

originalartiklar. Studierna skulle omfatta vuxna, både kvinnor och män, från 18 år och 

äldre med en permanent stomi. Anledningen var att det finns fler vuxna som är bärare av 

stomier. Artiklarna som valdes ut var Peer-reviewed. Endast tarm och urostomi användes 

som inklusionskriterie för att avgränsa urvalet. Exklusionskriterier: Kvantitativa 

originalartiklar. Äldre artiklar än 2010 exkluderades för att undvika föråldrad forskning. 
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Studier på patienter med tillfällig stomi valdes bort då upplevelsen av en tillfällig stomi 

kontra en permanent stomi ansågs skilja sig åt. 

 

För att få fram relevanta artiklar med en bra kvalité, kvalitetsgranskades artiklarna i flera 

steg innan de valdes ut i enlighet med Friberg (2017) rekommendationer. Friberg (2017) 

redovisar en tabell med fjorton frågor som kan ingå i en kvalitetsgranskning (ibid). Tio 

av de frågorna ansågs relevanta att använda till kvalitetsgranskningen av den här studiens 

resultatartiklar (Se bilaga 2). Anledningen till att de tio utvalda frågorna valdes ut var för 

att de kunde besvaras utifrån artiklarna. De bortprioriterade frågorna i 

kvalitetsgranskningen valdes bort för att de ansågs gå in i varandra och påminde om 

varandra. I enlighet med Friberg (2017) rekommendationer för kvalitetsgranskning så 

utformades ett poängsystem utformades utifrån de tio valda frågorna. Poängsystemet 

utformades med poäng från 1-10. En artikel med poäng mellan 1-5 ansågs ha en dålig 

kvalitét. De artiklar som fick låg kvalitét valdes bort. Medel kvalitét på en artikel ansågs 

ligga på 6-7 poäng. För att en artikel skulle ha hög kvalitét krävdes 8-10 poäng. 

Kvalitetsgranskningen och urvalet genomfördes enligt Fribergs (2017) 

rekommendationer i två steg och av båda författarna oberoende av varandra på respektive 

artikel som ansågs relevant utifrån studiens syfte. Slutligen inkluderades totalt tio artiklar 

i den här studien (Bilaga 3). Sexton artiklar exkluderades då de ansågs irrelevanta efter 

fulltextgranskningen eftersom de inte motsvarade inklusionskriterierna (Tabell 2). 

Exklutionen av artiklarna gjordes först genom att läsa artiklarnas titlar. De titlar som 

ansågs relevant för den här studien sparades. På grund av ekonomisk kostnad 

exkluderades artiklar som skulle egentligen inkluderas, vilket ökade antal exkluderade 

artiklar. Vid abstraktläsningen exkluderades de artiklar som inte var originalartiklar, där 

informanterna ej hade en permanent stomi eller att studien var kvantitativ. De artiklar som 

valdes ut för att läsas i fulltext gick igenom en kvalitetsgranskning där ett extra fokus på 

artiklarnas resultat lades. De artiklar som klarade kvalitetsgranskningen med sju eller fler 

poäng inkluderades till den här studien.  
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Tabell 2: Urvalsprocessen och kvalitetsgranskning i enlighet med Fribergs (2017) 

rekommendation. 

  Identifierade artiklar 

N= 206 

Exkluderade 

N= 180 

  Lästa abstract 

N= 91 

  

  

  Relevanta artiklar 

N= 26 

  

Exkluderade artiklar 

N= 16 

  Inkluderade artiklar 

N= 10 

  

  

Låg kvalitet (1-5 poäng) 

N= 0 

Medelkvalitet (6-7 poäng) 

N= 4 

  

Hög kvalitet (8-10 poäng) 

N= 6 

 

6.3. Analys 

Analysen av materialet genomfördes enligt Lundman och Graneheims kvalitativa 

innehållsanalys (2017) och materialet i artiklarna analyserades manifest (ibid.). 

Dahlborg-Lyckhage (2017) skriver att manifest analys innebär en textnära beskrivning av 

det texten säger (ibid.). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att en helhetsbild och 

förståelse av innehållet skulle skapas. Analysen innefattades av flera centrala begrepp 

såsom, meningsenhet, kondensering, jämförelse av data och kategorisering. Enligt 

Lundman och Graneheim (2014) är meningsenheter delar i artiklarnas resultat som 

relaterar till studiens syfte. Kondensering av texterna innebär att meningsenheterna görs 

kortare och endast det som är mest väsentligt i meningsenheten tas med (ibid.). 

Kristensson (2014) skriver att jämförelse av data går ut på att meningsenheterna och 

kodningen först ska ske individuellt för att sedan jämföras med varandra. På så sätt skapas 

en bredare bild av vad artiklarnas resultat handlar om. Enligt Kristensson (2014) sker 

sammanställningen av data när liknande koder läggs samman och bildar en underkategori. 

Vid kategoriseringen användes underkategorierna sedan för att jämföras med varandra 

(ibid.). De underkategorier som ansågs höra ihop sattes ihop och bildade en kategori. Efter 

att en helhetsbild av artiklarna hade skapats togs meningsenheter ut från varje enskild 

artikel. Meningsenheterna sammanställdes på ett separat dokument. En jämförelse mellan 

den här studiens syfte och meningsenheterna gjordes för att säkerställa och kontrollera att 

meningsenheterna var relevanta. De utvalda meningsenheterna skrevs sedan om till 

mindre meningsenheter, kondenserad meningsenhet. Ur de kondenserade 

meningsenheterna skapades koder. Koderna jämfördes med varandra och de som liknade 

varandra parades ihop och bildade en underkategori. Underkategorierna jämfördes sedan 

med varandra och de underkategorier som hade en gemensam innebörd sattes under 

samma kategori. Tabellen nedan visar ett exempel på hur analysen har gått till. 
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Tabell 2: Exempel på hur analysfasen har gått till. 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“There is little 

time for me to 

socialize with my 

friends after 

having a 

colostomy . . . 

My main worry 

is the stoma 

appliances 

leaking.” 

Little time to 

socialize. Main 

worry is 

leakage. 

Rädsla för 

läckage i 

sociala 

sammanhang 

Obehag och 

rädsla vid 

sociala 

sammanhang  

Stomins 

negativa 

inverkan 

kring sociala 

förhållanden  

She had strong 

feelings of being 

personally 

rejected by him: 

“I do feel so 

pushed away” 

Feelings of 

being pushed 

away from 

partner. 

Känsla av att 

bli bortstött 

av partner 

Stomins 

negativa 

upplevelser 

kring anhöriga, 

partner och 

sexliv.  

Stomins 

negativa 

inverkan 

kring sociala 

förhållanden  

“The fear of 

going back to 

work and to be 

discriminated 

against is great 

among the 

ostomy’s.” 

Fear of going 

back to work 

and be 

discriminated  

Rädd att bli 

diskriminerad 

på jobbet. 

Stomins 

negativa 

påverkan på 

yrket och den 

sociala 

kontakten. 

Stomins 

negativa 

inverkan 

kring sociala 

förhållanden  

“Since the 

surgery, I can no 

longer have 

sexual 

intercourse. It's 

not a nice thing, 

so I have to give 

it up, that's the 

conclusion… 

which 

demoralizes me.” 

Not able to 

have sex after 

surgery. Give 

it up. 

Kan inte ha 

samlag 

längre. 

Stomins 

negativa 

upplevelser 

kring anhöriga, 

partner och 

sexliv. 

Stomins 

negativa 

inverkan 

kring sociala 

förhållanden  
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6.4. Forskningsetiska avvägningar 

The World Medical Association (WMA, 2018) har tagit fram Helsingforsdeklarationen 

som en etisk grundpelare vid medicinsk forskning som involverar mänskliga ämnen. 

Helsingforsdeklarationen har som krav att forskningen som bedrivs ska vara 

evidensbaserad. Forskningen ska också främja god vård och patienterna ska inte utsättas 

för risker som kan skada dem. Helsingforsdeklarationen kräver också att deltagarna i 

forskningen måste delta frivilligt och deras information ska behandlas konfidentiellt 

(ibid.). Den här studien inhämtar data från tidigare empirisk forskning. De artiklar som 

tas med i studien ska ha fått ett etiskt godkännande för att användas. Enligt CODEX 

(2016) är det av en stor vikt att agera moraliskt och ha respekt för andra forskares texter. 

Studien har som avsikt att ej förvrida, förfalska, fabricera eller plagiera andra forskares 

verk (ibid.). Artiklarna har lästs igenom fler gånger av författarna för att deras 

förförståelse inte ska påverka artiklarnas innehåll samt den här studiens resultat. Alla 

resultat har redovisats utan några ändringar eller förvanskningar. De studier som har 

identifierats till den här studien kommer att sparas under en begränsad tid.  

 

7. RESULTAT 
 

Analysen av datamaterialet kom att resultera i två kategorier och nio underkategorier 

(Tabell 3). De två kategorier som identifierades utifrån analysen är Stomins negativa 

inverkan på relationen till sig själv och Stomins negativa inverkan kring sociala 

förhållanden. Dessa två kategorier delas sedan in i nio underrubriker som tydligare 

strukturerar upp resultatets fynd.  

 

Tabell 3: Underkategorier och kategorier som identifierats  

Underkategori  Kategori 

Förändrad kroppsuppfattning 

 

Fysisk inaktivitet och begränsningar 

 

Förlust av självständighet  

 

Fysiska symtom orsakade av stomin 

 

Negativa upplevelser och svårigheter vid 

egenvård 

 

Avsaknad av information från hälso- och 

sjukvård 

 

 

 

 

Stomins negativa inverkan kring 

relationen till sig själv 

Obehag och rädsla vid sociala sammanhang  

 

Stomins negativa upplevelser kring anhöriga, 

partner och sexliv 

 

Stomins negativa inverkan på yrket och den 

sociala kontakten. 

 

Stomins negativa inverkan kring 

sociala förhållanden  
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7.1. Stomins negativa inverkan kring relationen till sig själv 
7.1.1. Förändrad kroppsuppfattning   

Enligt Villa et al. (2018) upplever personer obehag när de ser sig själva i spegeln med sin 

stomi. Detta förstärks då personerna erfara en förändrad kroppsform (ibid.). Dabirian et 

al. (2010) och Whiteley, Lyons och Riccardi (2012) skriver att en av anledningarna till 

att personer har svårt att acceptera sin nya kroppsuppfattning är på grund av att stomin 

orsakar en dålig lukt. Den dåliga lukten gör att de känner sig orena och ofräscha. Den 

dåliga lukten gjorde att personerna kände sig bekymrade över att bära stomin (ibid.). 

 

Thorpe et al. (2016) beskriver i deras studie att vissa personer uppfattar en negativ bild 

kring sig själva, framförallt kring utseendet. Valet av kläder går ofta ifrån deras egna 

klädstil till en mer stomi-anpassad stil. Den nya stilen som de blev tvungna att välja 

innebar ofta en mer pösig klädstil (ibid.). Kandemir och Oskay (2017) skriver i sin studie 

att personerna upplevde det negativt att inte kunna ha på sig vanliga byxor, utan att de var 

tvungna att bära obekväma träningskläder. Detta förorsakade att individen kände sig mer 

oattraktiva och hade mycket svårare att acceptera sin kroppsförändring (ibid.).  

 

7.1.2. Förlust av självständighet  

Krogsgaard et al. (2017) är en förlust av självständighet en övergripande upplevelse hos 

de individer som bär stomi. Hueso-Montoro et al. (2014) belyser att behovet av att få 

hjälp och assistans ökar hos personer med stomi. De har svårare att klarar av vardagliga 

sysslor då de inte kan anstränga sig eller utföra tunga lyft på samma nivå som tidigare 

(ibid.). Krogsgaard et al. (2017) beskriver att tarmfunktionen hos vissa personer som 

genomgått en stomioperation förändras gentemot hur den fungerade innan operationen. 

Den förändrade tarmfunktionen kan orsaka och leda till okontrollerad faecestömning och 

gasavgång från tarmen. Detta är någonting som upplevs pinsamt och genant för ett flertal 

individer med stomi. Självkontrollen över tarmen försämras, vilket orsakar en bristande 

känsla av självständighet och kontroll över sin egna kropp. Okontrollerad gasavgång och 

tömning av tarmen gör att personer med stomi är i behov av närhet till en toalett (ibid.). 

Whiteley et al. (2012) belyser att det är svårare att ha självständighet när ett behov av 

toalett måste finnas i närheten. Att alltid ha ett kontrollbehov kring sina toalettvanor gör 

att självständigheten påverkas och leder till att olika aktiviteter måste avbrytas (ibid.).   

 

 

7.1.3. Negativa upplevelser och svårigheter vid egenvård  

Thorpe, Arthur och McArthur (2016) förklarar att negativa upplevelser kan uppstå på 

grund av behovet av hjälp och assistans kring sin egen stomivård. Personerna förklarar 

att de upplever en känsla av förminskning och skam kring deras egna autonomi när hjälp 

erfordras. Behovet av stöd från anhöriga ökar känslan hos personer med stomi, att de var 

till besvär och bekymmer (ibid.). Tao, Songwhatana, Isaramali och Wang (2016) skriver 

att egenvården tar upp mycket tid och energi för personerna. Deras studie visar på att 

personerna upplevde egenvården kring stomin som krävande, då det var svårt att få 

stomipåsen tät. Det ledde till att de var i behov av hjälp från anhöriga. Då egenvården var 

krävande även för anhöriga blev de trötta på att hjälpa sin anhörig med stomi med 

egenvården. Det resulterade i att personerna kände en känsla av att vara till besvär (ibid.). 

Thorpe och McArthur (2016) skriver att personernas självförtroende försämras när 

egenvården blir svår och plattan eller påsen vid stomin börjar läcka. Thorpe och McArthur 

(2016) skriver i sin studie att personer upplevde den första postoperativa perioden som 
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jobbigast. Det var inte ovanligt att personer var tvungna att hoppa över eller skjuta fram 

semestrar för att koncentrera sig på att lära sig om hur stomin fungerade (ibid.).  

 

7.1.4. Fysisk inaktivitet och begränsningar 

Villa et al. (2018) beskriver att flertalet av personer upplevde en minskad energi och olust 

till att gå ut och röra sig fysiskt på grund av begränsningar som uppkommer av stomin 

(ibid.). Tao et al. (2016) skriver att en vanlig begränsning som personer upplever är risken 

för att stomipåsen ska ta skada vid fysisk aktivitet. Det resulterade i att personer med 

stomi var tvungna att begränsa sin fysiska aktivitet till ett mer lugnare tempo. I vissa fall 

resulterade det i att personer avstod helt från fysisk aktivitet då rädslan för att skada 

stomipåsen och orsaka läckage var stort (ibid.). Dabirian et al. (2010) nämner också att 

ett antal personer avstod från träning som framförallt innebar tunga lyft då en rädsla för 

stomiläckage var förekommande (ibid.). Thorpe, Arthur och McArthur (2016) belyser 

också att fysisk inaktivitet kan orsakas av minskad rörlighet hos personerna på grund av 

att påsen på magen är i vägen. Påsen begränsar flexibiliteten samt minskar smidigheten 

hos personerna (ibid.).  

 

Begränsningar i vardagen har visat sig leda till en stor psykisk påfrestning på personerna. 

Thorpe och McArthur (2016) skriver i sin studie att patienterna upplevde en stor 

frustration och irritation över att inte kunna utföra de sysslor som personerna kunde göra 

innan stomioperationen. Personerna beskrev att de upplevde begränsningarna som en ond 

cirkel, vilket resulterade i att de blev utmattade och kände sig deprimerade (ibid.).  

 

“the worst thing to cope with was the frustration and not being able to do all 

the things I ought to be able to do, which leads to irritability, which leads to 

depression, which leads to fatigue and it’s a pretty nasty vicious circle” 

(Thorpe och Mcarthur, 2016, s. 8). 

 

7.1.5. Fysiska symtom orsakade av stomin  

En del personer med stomi får och upplever fysiska symtom som uppstår på grund av 

deras stomi. Villa et al. (2018) berättar att en del personer upplever att de blir mer 

förstoppade och hårda i magen efter uppläggningen av deras stomi. Illamående, 

blödningar och muskelvärk kring stomiområdet var också relativt vanligt och påverkade 

patienterna negativt (ibid.). Dabirian et al. (2010) studie visar också på att ett flertal 

personer upplever hudirritation kring stomiområdet som uppkommer efter omläggning 

och läckage. I Krogsgaard et al. (2017) studie framkom det att personer upplevde ett 

obehag vid stomin på kvällarna då stomin kändes tung och otymplig. Dabirian et al. 

(2010) förklarar också att en del upplever sömnsvårigheter på grund av stomin. Studien 

redovisar att personer med stomi inte riktigt kan ligga i de positioner de vill, därför att 

oron över läckage håller patienterna vakna (ibid.). Krogsgaard et al. (2017) redovisar i sin 

studie att personer med stomi kan drabbas av smärta. Avföringsproblem i form av 

blockerad passage i stomin orsakar smärta, vilket resulterade i att patienter var tvungna 

att ha ett dagligt intag av smärtstillande läkemedel. Personerna upplevde även smärta vid 

tyngre lyft och när huden runt stomin sträcktes ut (ibid.).  
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7.1.6. Avsaknad av information från hälso- och sjukvård 

Alla personer påverkas olika av sin stomi och innebörden av hälso- och sjukvården har 

därför stor betydelse för varje enskild individ. Allt från omvårdnad till information och 

ge generella direktiv vad som råder med att bära en stomi. Villa et al. (2018) studie 

berättar att en del personer inte tas på allvar, att sjukvårdspersonalen inte värderar deras 

problem. En person förklarar att den teknik för omläggning som hon lärt sig inte längre 

funkar och inte fått någon ny information om förbättrade omläggningar (ibid.).  

 

“The method I had been taught before didn't work anymore, it wasn't good” 

(Villa et al. 2018, s. 50) 

 

Hueso-Montoro et al. (2014) berättar också att personer med stomi upplevt en stor oro 

kring sin egenvård. Oron grundar sig främst i att personerna inte fått någon eller 

tillräckligt med information från hälso- och sjukvårdspersonal (ibid.). Även Tao et al. 

(2016) skriver i sin studie att personer upplevt en brist på information från hälso- och 

sjukvårdspersonal. I studien framkom det att personerna kände en besvikelse över att 

kirurgen inte tog upp viktig information om hur personernas sexliv skulle fungera med en 

stomipåse på magen. Önskan att kirurgen skulle ta upp information om sexlivet var stor 

då personerna tyckte det kändes pinsamt att själva ta upp det ämnet (ibid.).  

 
7.2. Stomins negativa inverkan kring sociala förhållanden 

7.2.1 Obehag och rädsla vid sociala sammanhang 

Många av de personer som intervjuats i de olika studierna upplever obehag och rädsla i 

sociala situationer på grund av sin stomi. Villa et al. (2018) studie förklarar att flertalet 

personer med stomi är rädda för att stomin ska börja låta, att okontrollerade gasutsläpp 

kan uppkomma och att illaluktande dofter från stomin ska framträda. Villa et al. (2018) 

belyser också problemet med att inte känna någon kontroll kring läckage som en 

besvärande notering hos personerna i sociala sammanhang.  Detta styrks också i studien 

Dabirian et al. (2010) där flertalet personer känner rädsla för illaluktande kroppsodörer 

vid sociala sammanhang. Studien förklarar också att en ängslan och skräck kring att inte 

passa in i gruppen på grund av förändrat kroppsutseende och okontrollerade 

kroppsfunktioner (ibid). I Dabirian et al. (2010) studie berättar en person att han upplever 

en känsla av att inte passar in när han besöker moskén. Han nämner själv att han upplever 

en känsla av att inte vara värdig att gå med i en bönegrupp, han oroar sig för sin renlighet 

och att detta kan påverka andra religiösa ting (ibid). 

 

“When I am going to pray in the Mosque, I feel I am not worthy enough to 

join the praying group, because I worry about my cleanliness for worship, 

prayer, and other religious tasks” (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Zagheri 

Tafreshi, 2010, s. 3). 

 

Whiteley et al. (2012) belyser i sin studie att personer med stomi kan isolera sig från 

sociala sammanhang och undvika olika sociala aktiviteter på grund av att de är oroliga 

att stomin ska börja läcka, låta eller släppa ifrån sig illaluktande dofter. Detta leder 

oftast till att personerna stannar hemma istället för att delta i aktiviteter och andra 

sysselsättningar som tidigare varit till intresse för personerna (ibid). I Tao et al. (2016) 

studie framkom det också att många var oroliga att folk skulle se deras stomi när de 

visade sig offentligt. Flertalet hade en oro att vänner skulle se och kommentera deras 

stomi, vilket i detta fall också bekräftade att stomin syntes. Detta ökade ytterligare 
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obehaget och rädslan för att visa sig ute bland människor (ibid). I Thorpe och McArthur 

(2016) studie framkom det att personer med stomi upplever problem med att skaffa en 

partner. En av deltagarna i studien upplevde att det nya utseendet som präglades av 

stomin orsakade en svårighet till att börja dejta (ibid).   

 

“I don’t think I could [start a relationship with someone] because of the way 

I am … I don’t think it would ever be possible” (Thorpe & McArthur, 2016, 

s. 15) 

 

7.2.2. Stomins negativa inverkan på yrket och ekonomin 

I några av de studier som granskats framkom det att personer med stomi påverkats 

negativt i deras yrkesliv. Nascimento Teixeira et al. (2016) skriver att en person med 

stomi upplever begränsning i arbetslivet. I studien framkom det att personer med stomi 

måste ha en möjlighet att kunna tömma påsen när det behovet uppkommer. En av 

deltagarna i studien belyser problemet med att inte ha möjlighet till snabbt kunna tömma 

påsen på jobbet. Deltagaren menar på att begränsningarna som personer med stomi 

drabbas av minskar möjligheten till att få ett jobb.  

 

“There's only difficulty because drains enough. I worked sitting, driving, and 

there is no way out all the time to empty the bag [...] no company would take 

me under those conditions.” (Nascimento Teixeira et al., 2016, s. 72). 

 

I Nascimento Teixiera et al. (2016) studie framkom det också att personer med stomi inte 

klarade av vilket jobb som helst. Fysiskt krävande jobb var inte möjligt att utföras av 

personer med stomi (ibid). Dabirian et al. (2010) stärker i sin studie att personer med 

stomi upplevt problem med att anpassa sig till yrket efter stomioperationen. I studien 

framkom det att personer med stomi blivit av med sina jobb efter stomioperationen. Det 

orsakade i sin tur en negativ påverkan på ekonomin, i följd av att personerna i studien fått 

en begränsad inkomst (ibid). 

 

7.2.3. Stomins negativa upplevelser kring anhöriga, partner och sexliv 

Villa et al. (2018) redovisar i sin studie att anhöriga kan ha en negativ inverkan på 

livskvalitén hos personer med stomi. I studien framkommer det att anhöriga har fått 

personer med stomi att tycka synd om sig själva på grund av att de bär stomi. Det har lett 

till att personer med stomi varit rädda att inte bli accepterade av sina anhöriga (ibid). 

Thorpe och McArthur (2016) skriver i sin studie att partners till personer med stomi har 

haft problem med att acceptera stomin. Det visade sig ge en negativ inverkan på 

kärlekslivet (ibid). I Thorpe och McArthurs (2016) studie beskrivs hur personer med 

stomi känt sig bortstötta av sin partner och att det är som att leva med en kompis istället 

för en make eller maka. I studien framkom det också att personer med stomi fick en känsla 

av att de bar på en smitta när deras partner inte accepterade stomin (ibid). Thorpe, Arthur 

och McArthur (2016) skriver i sin studie att personer med stomi upplever sig oattraktiva.  

 

Personer med stomi upplever också att deras sexliv har förändrats till det sämre efter 

stomioperationen. Villa et al. (2018) skriver att personer med stomi inte har kunnat ha 

sex efter operationen. I studien framkom det att sex var en viktig sak i livet för många 

och att inte ha möjlighet till att ha sex gav en känsla av att vara försvagad (ibid). I 

Kandemir och Oskay (2017) studie framkom det att stomipåsen var avtändande. Studien 

visar på att personer med stomi upplever många komplikationer i sexlivet. Resultatet i 
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studien redovisar att problem med erektion och orgasm var vanligt förekommande. 

Deltagarna i studien upplevde också en oro för att drabbas av smärta vid sex, vilket 

resulterade i en minskad sexlust (ibid). 

 

8. DISKUSSION 
 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på tio artiklar som analyserats utifrån en 

kvalitativ ansats, och har resulterat i två kategorier som svarade mot studiens syfte; 

Stomins negativa inverkan kring relationen till sig själv och Stomins negativa inverkan 

kring sociala förhållanden. 

 

8.1. Metoddiskussion 

Enligt Axelsson (2017) beaktas begreppen trovärdighet, reliabilitet, pålitlighet och 

överförbarhet för att stärka resultatet vid en kvalitativ ansats. Författarna valde att samla 

in data med hjälp av en litteraturstudie för att få svar på studiens syfte. Styrkan med denna 

metod är att det är möjligt att nå en hög trovärdighet på de valda studierna samt för att få 

en större och bredare belysning av forskningsproblemet. I Axelsson (2017) står det också 

att en sådan här typ av studie är relevant då den omfattar en systematisk insamling av 

datamaterial med sammanställning av flera kvalitetsgranskade artiklar inom ett specifikt 

ämnesområde (ibid). Svagheten skulle kunna vara att man förlorar möjligheter att få ett 

djup i problemet genom att ställa följdfrågor såsom det är i en intervjusituation. 

Anledningen till att den här studiens studiedesign valdes var på grund av att en större 

population kunde nås och granskas och ge ett samlat resultat som sedan lättare skulle 

kunna leda till en ökad överförbarhet. Även Kristensson (2014) instämmer och anser att 

en liknande studie som denna kompilerar tidigare publicerad litteratur genom att 

sammanställa tidigare forskningsresultat och få en mer samlad bild, vilket anses vara en 

styrka.  

 

I den här studien användes artiklar från Europa, Sydamerika, Oceanien och Asien. Det 

kan också ses som en styrka då det ökar studiens överförbarhet. Svagheten med att ta med 

artiklar från många olika delar av världen kan vara att kulturer ser olika ut och därför kan 

upplevelsen av samma fenomen upplevas olika beroende på vilken kultur och social 

bakgrund personer har. Det gör att det är svårt att dra några generella slutsatser om vilka 

omvårdnadsåtgärder som är bäst att ge, eftersom sjukvården ser olika ut i olika länder. 

 

Enligt Fridlund och Mårtensson (2017) är det viktigt att analysen av data sker utan 

förförståelse från författarna, för att skapa en god reliabilitet. För att beakta detta har 

författarna noggrant beskrivit hur analysarbetet gått till, vilka parametrar som ingått i 

kvalitetsgranskningen och hur urvalet genomfördes, vilket kan anses som en styrka. 

Studiens pålitlighet kan även ses som god eftersom man följt Axelssons (2017) och 

Fribergs (2017) rekommendationer avseende analysarbetet och kvalitetsgranskning av 

artiklarna. Dessutom, kan reliabiliteten i den här studien styrkas då det pågått en 

diskussion under hela datainsamlingen och analysarbetet. Den här analysprocessen kan 

ha bidragit till en bredare beskrivning av data och en minskad inverkan på författarnas 

förförståelse. 

 

Litteraturstudien som genomförts har inkluderat tio kvalitativa originalartiklar där 

intervjuer genomförts och lyft upp de problem som kan uppstå hos personer med 

permanent stomi. Styrkan att enbart använda sig av kvalitativa artiklar är att intervjuerna 
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i respektive artikel som de tidigare studierna genomfört blir mer personliga och resultatet 

blir mer riktat från de specifika individerna, på ett mer personligt och djupare plan. 

Svagheten med att enbart använda kvalitativa studier är däremot ofta att ett mindre antal 

personer med stomi är inkluderades i dessa studier. Enligt Kristensson (2014) stärks 

studiens design då en induktiv ansats riktar sig åt att ta fram informanternas upplevelse 

ur artiklarna. En induktiv ansats innebär att en slutsats formuleras genom att gå från 

delarna till helheten (ibid.). Genom att använda artiklar med en kvalitativ ansats så är det 

lättare att uppnå och besvara studiens syfte samt att få en djupare kunskap om vilka 

negativa upplevelser personer med stomi har. 

 

Artiklarna som granskades i den här studien är av medel eller hög kvalitet, vilket anses 

vara en styrka. De artiklar som valdes ut begränsades dessutom mellan åren 2010-2018 

för att få fram så relevant data som möjligt vilket författarna också anser vara en styrka. 

Att utesluta tidigare forskning äldre än 2010 kunde också anses som en svaghet då en 

bredare fördelning kring personernas upplevelse runt deras stomier inte kunde granskas. 

Studiens reliabilitet stärks då endast artiklar som baseras på intervjuer från personer med 

permanent stomi används. Ytterligare en styrka med studien är att de artiklar som valdes 

ut innehöll intervjuer från både män och kvinnor. Det gav en bredare grund att belysa de 

båda könens upplevelse kring att ha en permanent stomi, vilket kan anses öka studiens 

validitet och reliabilitet.  

 

Ytterligare en styrka i den här studien är att författarna har beaktat etiska överväganden. 

De artiklar som togs ut till den här studien var vetenskapligt granskade, peer-reviewed. 

Innan artiklarna togs med i studien kontrollerade författarna att artiklarna fått ett etiskt 

godkännande, av en etisk kommitté, att utföra sin studie. Författarna i den här studien 

använde sig av citat för att stärka och förhöja trovärdigheten av resultatet. Att ta med citat 

i den här studien ansågs inte som något etiskt problem eftersom varje citat har referens 

till författare och sidnummer. Citaten var formulerade på engelska vilket författarna också 

behöll för att undvika misstolkning och felformulering. För att undvika plagiat av 

artiklarna användes referenshantering enligt Röda Korsets APA-manual. 

 

Sökningens validitet är god då sökningarna gav ett avgränsat antal artiklar, vilket är en 

styrka då sökningen blir avgränsad och precis. En nackdel med sökningen är att inte fler 

ord slogs ihop i samma sökning. Det hade sparat tid och gett en bredare sökning som 

resulterat i fler artiklar. Urvalet av artiklar begränsades på grund av att flertalet fulltext-

artiklar ej gick att öppna upp på grund av en ekonomisk kostnad. Författarna exkluderade 

totalt 196 artiklar, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att all 

information om ämnet eventuellt inte kom fram i den här studien. Två forskare var 

författare till två av de artiklar som presenterades i resultatet. Forskarna kan ha påverkats 

av sin förförståelse och vinklat sitt resultat. En tolkning kan också framgå att forskarna 

istället har en god kunskap och inblick i det som studerats, vilket leder till en styrka. Den 

här studien hade också kunnat göras i form av en intervjustudie. Det hade däremot varit 

svårt att få ett bredare perspektiv av resultatet. En intervjustudie hade inte fått ett liknande 

urval som representeras i den här studien, på grund av geografiska förhållanden, vilket 

lett till en mindre överförbarhet. Enligt Axelsson (2017) ger PICO en snäv avgränsning 

av urvalet. Styrkan med PICO är att fler personer eller artiklar än nödvändigt inte behöver 

inkluderas i studien. Svagheten med PICO är att information riskeras att inte inkluderas 

då populationen är begränsad, vilket kan minska överförbarheten i studien (ibid.). 

Slutsatsen är att till den här studien ser det inte ut som någon nackdel då artiklarna som 
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inkluderats har sitt ursprung i flera olika världsdelar vilket stärker studiens 

generaliserbarhet.   

 

8.2. Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det finns många negativa aspekter som är relaterade till att bära 

stomi. Personerna med stomi försöker anpassa vardagen men upplever vissa brister och 

bekymmer som de inte erfara innan de fick sin stomi. Något som påverkade livet tydligt 

hos personerna med stomi var framförallt rädslan för läckage, att okontrollerade 

gasutsläpp skulle ske och att andra skulle känna doften från stomin. Detta bekräftas i 

Celik, Tunaand och Yildirim (2014) studie att många har problem med läckage och lukter 

från stomin (ibid.). Sjuksköterskan har vid dessa tillfällen en mycket viktig roll som att 

bidra med god information och undervisning till personer med stomin för att undvika 

situationer som kan orsaka ångest och rädsla. Ett annat viktigt ansvarsområde för 

sjuksköterskan är att förklara hur läckage och gasutsläpp kan undvikas på bästa sätt. Detta 

görs genom att visa hur omläggning bäst går till, informera om vilka kostvanor som är att 

rekommendera samt vilka tecken som kan anmärkas för att undvika vidare problem. Mota 

et al. (2015) bekräftar också i sin studie hur viktigt det är med information och 

undervisning från sjuksköterskan. Att betydelsen av vägledning för personer med stomi 

kan påverka deras liv och därefter leda till en stärkt livskvalitet (ibid.). Även Wiklund 

och Lindwall (2016) studie anger att sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom att ge 

kunskap och utbildning så att patienten bättre kan förstå och utföra sin egenvård. 

 

Studiens resultat visade också att rädslan för läckage i offentliga sammanhang och på 

arbetsplatsen var stor. Flertalet av personerna i de olika studierna påpekade att stomin 

gjorde så att de isolerade sig från sin omgivning och undvek sociala sammanhang och 

aktiviteter de tidigare gjort. De kände ett stort obehag kring hur andra skulle reagera och 

kommentera på deras stomi. Detta ledde till en minskad självkänsla och lidande som 

sedan resulterade i en ond spiral där isolering expanderade fram andra bekymmer så som 

depression och ångest. För att undvika dessa situationer bör sjuksköterskan använda sig 

av en personcentrerad vård. Sjuksköterskan bör undervisa, ta till och lyssna in patientens 

behov och upplevelse kring sin stomi för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. 

Vilket Eldh (2012) anger att patientens delaktighet är central vid personcentrerad vård. 

Dahlberg och Segesten (2010) anser också att det är mycket viktigt att främja personens 

behov. Genom att främja de individuella behov som personer med stomi har, ökar deras 

välbefinnande och känslan av lidande lindras. 

 

I den här studien visar det sig att personer också känner sig fysiskt och socialt begränsade, 

i arbetslivet och privat, på grund av sin stomi. Hegberg och Tone (2015) visar på att det 

finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa (ibid.). Att inte kunna 

utföra sina vardagliga aktiviteter och fysisk träning är problematiskt ur ett 

hälsoperspektiv. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att hälsa inträffar när personen 

innehar ett gott hälsotillstånd där han eller hon kan genomföra sina livsprojekt. 

Författarna anser därför att sjuksköterskan behöver belysa dessa viktiga områden hos 

personer med stomin direkt och även uppmuntra och repetera detta under personens liv. 

Att försöka undervisa och instruera hur fysisk aktivitet kan genomföras med en stomi så 

fort som möjligt efter operationen är därför viktigt. Detta kan också leda till att de fysiska 

begränsningarna kan undvikas redan från början och att de sociala situationerna inte 

behöver påverkas negativt. Det leder i sin tur till en ökad känsla av hälsa och ett mindre 

lidande för personerna med stomi, då de kan utföra sina livsprojekt. 
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En av den här studiens viktigaste resultat visar på att personer med stomi upplever att de 

fått bristfällig information från sjukvårdspersonal. Att sjuksköterskor ger bristfällig 

information måste ses som en brist i vården. Bagheri, Sharifan, Behboudi Far, Pouresmail 

och Kavousi (2016) visar även i sin studie beviset på att det råder en kunskapsbrist om 

stomivård hos sjuksköterskor inom kirurgisk sjukvård. Bagheri et al. (2016) studie visar 

på att sjuksköterskor hade bristfällig kunskap om hur olika hjälpmedel skulle användas. 

Det framkom till och med att sjuksköterskorna hade bristfällig kunskap i hur byte av en 

stomipåse går till (ibid.). Sjuksköterskors bristande kunskap inom stomivård stärks 

ytterligare i Sun et al. (2014) studie. Resultatet i studien visar på att det råder en allmän 

kunskapsbrist hos sjuksköterskor kring vården vid stomi. Den bristande kunskapen 

orsakar en oro och rädsla för egenvård hos personer med stomi vilket upplevs negativt 

och orsakar lidande hos personer med stomi. Kunskapsbristen hos sjuksköterskorna 

äventyrar också patientsäkerheten och hälsan hos personer med stomi. Wiklund och 

Lindwall (2016) belyser att när egenvårdsbrist råder hos personen behövs stöttning och 

instruktion av andra. Det är då viktigt som sjuksköterska att finnas till och berika 

personens egenvårdsbrister med ny kunskap och kännedom om aktuell sjukdom. 

Samtidigt måste fokus läggas på att bekämpa de brister som råder hos personen så att god 

hälsa och välbefinnande kan uppnås (ibid.). Känslan av att inte klara av egenvården kan 

leda till ett ökat lidande. Därför är det mycket viktigt att sjuksköterskan ser till 

personernas behov för att undvika att personerna råkar ut för ett lidande. När 

sjuksköterskan utbildar personen i egenvård kommer det istället öka personens hälsa, 

livskvalité och självförtroende kring egenvården. 

 

Resultatet visar också på att sjuksköterskan måste ta ett eget ansvar och se till att vara 

påläst inom det aktuella arbetsområdet. Eldh (2009) skriver att sjuksköterskan måste förse 

patienten med adekvat information som ska vara individanpassad, för att öka 

delaktigheten och utveckla en personcentrerad vård. När sjuksköterskan inte har 

tillräckligt med kunskap inom det aktuella området, leder det till att patienten inte får den 

vård som krävs. Patienten blir inte delaktig i sin vård eftersom sjuksköterskan inte kan 

förse patienten med adekvat information (ibid.). Även Dahlberg och Segesten (2010) 

belyser vikten av ett vårdande samtal mellan patient och sjuksköterska, för att 

tillsammans kunna skapa en god personcentrerad vård. Genom att se till patientens 

livsvärld och lyssna in patienten och reflektera kring hur personen erfara sina problem 

kan relationen stärkas och samtidigt förbättra kunskapen kring hur vidare personcentrerad 

vård kan utföras (ibid.). För att personer med stomin ska uppleva en god livskvalité och 

utföra en adekvat egenvård är det viktigt att sjuksköterskan kan förmedla och framföra 

olika strategier kring hur en stomi ska hanteras. Enligt Eldh (2009) ska sjuksköterskan ta 

hänsyn till personens behov och dess egenvård, sjuksköterskan kan därav komplettera 

sina kunskaper med personens erfarenheter och kunskap för att förbättra vårdandet för 

den specifika individen. Studiens resultat visar att personer med stomi upplevde en oro 

och minskad kontroll över sin egna kropp på grund av bristfällig information och 

utbildning från hälso- och sjukvården. Bristen på kunskap vid stomivård ska inte lastas 

helt på sjuksköterskornas axlar. Vården bör förse sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal med utbildning om stomivård. Utbildning om stomivård borde kanske 

till och med lyftas redan i sjuksköterskans grundutbildning för att tidigt förbereda och 

utbilda blivande sjuksköterskor inom stomivård. När sjuksköterskan har kunskap om 

stomivård kan hen utbilda personer med stomi. Egenvården är därför viktig för personer 

med permanent stomi då det innebär en livslång vård för personen. Wiklund och Lindwall 
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(2016) förklarar är egenvården en bestämd handling där personen i sig väljer att ändra 

sina vanor i syfte för att uppnå en bättre hälsa och välbefinnande. Detta medför att 

sjuksköterskan har som uppgift att ytterligare förklara och undervisa kring hur personens 

egenvård kan förbättras för att upprätthålla en god hälsa. Hälsan och en god livskvalité 

upprätthålls bäst då sjuksköterskan ser till personens livsvärld och anpassar behandling 

utifrån de behov och önskemål personen med stomi har. 

 

Den här studiens resultat visar på att personer med stomi känner sig bortstött när partnern 

inte accepterar stomin. Känslan av att inte vara accepterad orsakas också av anhöriga. 

Resultatet i den här studien visar också på att personer med stomi upplevde en förändrad 

kroppsuppfattning. Den förändrade kroppsuppfattningen var svår för personer med stomi 

att acceptera. Soares Mota et al. (2015) stärker att personer med stomi har svårt att 

acceptera den nya kroppsuppfattningen. Personer med stomi behöver därför hjälp och 

stöd från sjukvården att acceptera sin nya situation. Soares Mota et al. (2015) skriver att 

personer upplevt det positivt att ingå i en stödgrupp med personer som har samma 

problem. Genom att ingå i en stödgrupp kan personer med stomi dela sina 

livserfarenheter. Utvecklingen av kunskap och erfarenheter gynnas då personerna i 

gruppen kan lära av andras problem och hur de hanterar problemen. Genom att lyssna och 

lära från andra personer med samma problem kan upplevelsen och utvecklingen av hälsa 

och egenvård gynnas. Deltagarna i gruppen utvecklar också en delaktighet i sin egen och 

andras vård (ibid.). Sjuksköterskan och vården i allmänhet bör ge personer med stomi 

möjlighet att kunna delta i stödgrupper. Utifrån den här studiens resultat och Soares Mota 

et al. (2016) studie visar det sig att sjuksköterskan har en central roll när det gäller att 

bidra till en ökad livskvalité och hälsa för personer med stomi. Vid vården av personer 

med stomi är det också viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och ser till hela 

personens livsvärld enligt Dahlberg och Segesten (2010). Willman (2009) stärker att 

sjuksköterskan måste vårda holistiskt genom att se till hela patientens livsvärld där både 

den fysiska och psykiska kroppen ska vårdas. Genom att se till personens livsvärld kan 

både fysiska och psykiska symtom identifieras och åtgärdas. Att se till personens livsvärld 

och behov bidrar till en delaktighet och personcentrerad vård (ibid.).  

 

9. SLUTSATS 
 

Vuxna personers upplevelse av att leva med en permanent kolo-, ileo- eller urostomi 

innefattade olika orsaker som negativt inverkade på deras livskvalité. En slutsats som kan 

dras var att sjuksköterskan behöver en djupare förståelse kring hur personer med stomi 

upplever sin vardag. Sjuksköterskan måste se de olika behoven som personer med stomi 

har. Det görs på bästa sätt när sjuksköterskan ser och lyssnar till personens livsvärld. Det 

ger en ökad hälsa hos personer med stomi. En annan slutsats som kan dras utifrån den här 

studien är att det behövs ökad kunskap och utbildning, för all sjukvårdspersonal, för att 

kunna ha ett professionellt förhållningssätt vid stomivård. Sjuksköterskor och vården bör 

ge personer med stomi möjlighet till gruppsamtal med andra personer med stomi. 

Resultatet kan användas för att stärka sjuksköterskans professionella roll så att de bättre 

kan bemöta och se personens helhet för att vårda både fysiska och psykiska problem.   
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10. KLINISKA IMPLIKATIONER 

Vårdpersonal som möter personer med stomi bör få utbildning i stomivård. Denna studien 

visar tydligt behovet av ytterligare forskning som undersöker och belyser hur 

sjukvårdspersonal på bästa sätt kan ge personer med stomi en god vård. Den nya 

kunskapen som framkommit i denna studie skulle kunna vara till hjälp för att utveckla 

sjukvårdspersonalen i sin yrkesprofession och ge en mer personcentrerad vård åt varje 

person med stomi. Vidare forskning om hur sjukvårdspersonalen ska bemöta personer 

med stomi anses också behövas. På så sätt kan sjukvårdspersonal utvecklas i sin vård och 

ge en mer personcentrerad vård åt varje person med stomi. Vidare forskning kan även 

involvera vilka omvårdnadsåtgärder personer med stomi använder sig av. Det ger 

sjuksköterskan fler möjligheter att pröva vilka omvårdnadsåtgärder som fungerar bra på 

olika individer, vilket utvecklar delaktigheten för personer med stomi och ökar den 

personcentrerade vården.  
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12. BILAGOR 

 

Bilaga 1: Sökschema 

Sökschemat visar att 13 artiklar tagits fram till resultatet. Anledningen till att det är 13 

artiklar i sökschemat är för att några av artiklarna togs fram i mer än en sökning. 
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Abstrakt 
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Kvalitetsgranskad 

Till 

resultat 
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S1 Ostomy 

 

#S1 AND 

Quality of life 

 

#S1 AND #S2 
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Psychological 

problems 

14 398 
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253 

 

16 

 

 

 

 

 

16 
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Bilaga 2: Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av litteratur som ingått i denna studie har ett urval av frågor skett 

som anses vara relevanta för studiens syfte, utifrån Fribergs (2017, s.187-188) 

rekommendation. Studierna lästes och graderades från låg, medel eller till hög kvalitet 

enligt fastställt poängsystem, 1–5 poäng = låg kvalitet, 6–7 poäng = medel kvalitet, 8–10 

= hög kvalitet. 

1. Är syftet tydligt formulerat? 

2. Är problemet tydligt formulerat? 

3. Är metoden redovisad? 

4. Har data analyserats på ett relevant sätt? 

5. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

6. Är resultatet tydligt redovisat och logiskt? 

7. Har författarna tolkat resultatet väl? 

8. Finns en metoddiskussion? 

9. Förs några etiska resonemang? 

10. Sker en återkoppling till vårdarbetet? 

Friberg (2017, s.187-188) 
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Bilaga 3: Artikelmatris 

Artikel, 

Författare, År 

och Land 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalite

t 

Life with 

urostomy: A 

phenomenolog

ical study. 
 
Villa G., 

Manara D.F., 

Brancato T., 

Rocco G., 

Stievano A., 

Vellone E. & 

Alvaro R.  
 
2018  
 
Italien 

Utforska 

erfarenhete

rna av 

egenvård 

hos de 

patienter 

med 

urostomi 

och 

identifiera 

de faktorer 

som 

påverkar 

egenvården

. 

Kvalitativ, 

semistrukturerad, 

intervjustudie med 

öppna frågor. 

Intervjuerna ägde 

rum mellan mars och 

september 2016. 

Datan analyserades 

utefter en 

tolkningsfenomenol

ogisk 

innehållsanalys, 

IPA. 

Elva personer 

med urostomi 

deltog i 

studien, varav 

två kvinnor 

ocb nio män. 

Deltagarna 

valdes ut efter 

ett medvetet 

urval. 

Resultatet i studien 

visar på sex 

huvudteman/kateg

orier som påverkar 

patienter med 

stomier. 

Kategorierna är: 

Operationens 

påverkan, 

Kroppsuppfattning

, dagliga och 

sociala aktiviteter, 

stomin och sex, 

utbildning om 

stomin samt familj 

och vänners stöd. 

Studien visar på att 

patienter med 

stomi behöver stöd 

och utbildning om 

sin stomi och 

dagliga liv både 

innan och efter 

stomioperationen. 

8 

poäng 

Hög 

kvalit

et. 

Quality of life 

in ostomy 

patients: a 

qualitative 

study. 
 
Dabirian A., 

Yaghmaei F., 

Rassouli M. & 

Zagheri 

Tafreshi M.  
 
2010  
 
Iran  

Utforska 

livskvalitét 

och dess 

dimensione

r hos 

patienter 

med stomi. 

Kvalitativ, 

semistrukturerad, 

intervjustudie. Datan 

från intervjuerna 

transkriberades ner 

och analyserades, 

latent, med hjälp av 

en latent 

innehållsanalys. 

Fjorton 

patienter, sex 

kvinnor och 

åtta män, med 

stomi 

intervjuades. 

Deltagarna 

valdes ut efter 

ett medvetet 

urval. 

Nio 

huvudkategorier 

som orsakar 

dagliga 

utmaningar av 

livskvalitéten hos 

en patient med 

stomi 

identifierades i 

resultatet. Fysiska 

problem, 

kolostomins 

påverkan på det 

psykiska måendet, 

sociala och 

familjära 

relationer, resa, 

nutrition, fysisk 

aktivitet, sexuell 

funktion, religiösa 

problem och 

ekonomiska 

problem.  

7 

poäng 

Medel 

kvalit

et. 

Adjusting to 

bodily change 

following 

stoma 

Belysa 

erfarenhete

r med att 

leva med 

Kvalitativ 

longitudinell studie 

med djupgående, 

ostrukturerade 

Tolv patienter 

som 

genomgått 

operation och 

Resultatet visar på 

att patienter som 

får en stomi 

upplever en 

8 

poäng 
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formation: a 

phenomenolog

ical study. 
 
Thorpe G., 

Arthur A. & 

McArthur M.  
 
2016  
 
Storbritannien 

en ny 

stomi, med 

fokus på 

kroppslig 

förändring. 

intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes tre, nio 

och femton månader 

efter operationen. 

Datan analyserades 

genom en iterativ 

dataanalys i fem 

olika steg. 

fått stomi 

valdes ut 

genom ett 

medvetet 

urval. 

förändring i sin 

kropp när det 

gäller funktion, 

utseende och 

känsla. 

Acceptansen och 

kontrollen av 

stomin ökade med 

tiden och 

uppfattningen om 

förändringen av 

sin kropp 

minskade ju längre 

tid patienterna 

hade sina stomier 

eftersom de hann 

vänja sig vid sin 

nya kropp och 

utseende. 

Hög 

kvalit

et. 

Sexual 

Problems of 

Patients with 

Urostomy: A 

Qualitative 

Study. 
 
Kandemir D. 

& Oskay U. 
 
2017 
 
Turkiet.  

Identifiera 

erfarenhete

r och 

problem 

hos 

patienter 

med 

urostomi, 

på grund av 

blåscancer, 

angående 

deras 

sexuella liv 

med sin 

partner. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

öppna frågor. Datan 

kodades och 

formades till teman 

utefter en 

innehållsanalys. 

Tio frivilliga 

patienter med 

urostomi 

deltog i 

studien 

tillsammans 

med deras 

partner. Alla 

patienterna var 

män. 

Fyra 

huvudkategorier 

identifierades. 

Förändring av 

kroppsbilden, 

problem med 

sexuell aktivitet, 

Partnerns 

upplevelse av 

patientens problem 

och mottagande av 

hjälp och stöd för 

patientens 

problem. 

Resultatet visar att 

stomin påverkade 

den sexuella 

funktionen 

negativt. 

Patienterna fick 

heller inte någon 

professionell hjälp 

eller stöd på deras 

problem. 

7 

poäng 

Medel 

kvalit

et. 
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Social 

adaption 

following 

intestinal 

stoma 

formation in 

people living 

at home: a 

longitudinal 

phenomenolog

ical study. 
 
Thorpe G. & 

McArthur M. 
 
2016,  
 
Storbritannien. 

Förstå och 

belysa 

erfarenhete

n av att 

leva med 

en ny 

stomi. 

Kvalitativ, 

longitudinell studie 

med djupgående, 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalysen 

gjordes med hjälp av 

en skräddarsydd 

iterativ ram.  

Tolv patienter, 

med en ny 

stomi, valdes 

ut genom ett 

medvetet 

urval. 

Tre kategorier 

identifierades. 

Deltagande i den 

sociala miljön, 

förändringar och 

utmaningar i 

interpersonella 

relationer samt 

inställning till att 

uppnå mål. 

Resultatet visar på 

att personer som 

får stomi ändrar 

sitt förhållningssätt 

till den sociala 

miljön. Socialt 

självförtroende, 

självständighet och 

upplevelsen av sig 

själv hämmas. 
  

8 

poäng 

Hög 

kvalit

et. 

Working life 

and stomized 

people: 

Perceptions 

and feelings. 
 
Nascimento 

Teixeira F., 

Dantas de 

Oliveira Souza 

F., dos Santos 

Silva N.V., 

Mauricio P.A., 

Cabral Pereira 

da Costa V.C., 

Silva de 

Andrade C. & 

Biancha K. 
 
2016  
 
Brasilien 

Analysera 

hur 

patienter 

med stomi 

uppfattar 

sin 

situation i 

yrkeslivet. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

Datainsamlingen 

skedde i en 

stödgrupp mellan 

augusti och 

september, 2013. 

Datan bearbetades 

med hjälp av en 

tematisk 

innehållsanalys. 

Sju patienter 

med stomi 

deltog i 

studien. 

Resultatet visar att 

patienterna med 

stomi hade 

dialektiska/blanda

de känslor kring 

sin stomi. 

Patienterna såg 

stomin som en 

livräddande åtgärd 

men samtidigt 

utgjorde stomin en 

stor psykisk 

påfrestning i 

patienternas 

livsvärld. 

Patienterna 

upplevde att de 

blev hämmade i 

sociala 

sammanhang. 

7 

poäng 

Medel 

kvalit

et. 

A Qualitative 

interpretation 

of the 

relevance of 

colostomy 

irrigation 

today. 
 
Whiteley I., 

Lyons A.M. & 

Riccardi R. 

Syftet med 

studien är 

att redogöra 

och öka 

förståelsen 

för hur 

patienter 

med 

kolostomi 

upplever 

sin 

livsvärld. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

djupgående frågor. 

Datan hämtades in 

vid ett tillfälle och 

analyserades genom 

en tematisk 

innehållsanalys. 

Sju patienter 

med kolostomi 

deltog i 

studien. 

Deltagarna 

rekryterades 

via telefon och 

intervjuades 

ansikte mot 

aniskte. 

Tre huvudteman 

identifierades. 

Kroppsuppfattning

: omvandling och 

identifiering, Ta 

kontroll över 

tidigare känd 

kroppsfunktion, 

samt Utveckla 

positiv 

självomvandling- 

frihet och 

8 

poäng 

Hög 

kvalit

et. 



 

 

 

 

35 

 
2012 
 
Australien 

psykologisk 

självständighet. 

Resultatet visar att 

patienter med 

stomi kan uppleva 

förändringar i 

kroppsbilden och 

kroppsfunktionen. 

Studien visar 

också på vikten av 

att ha ett stort 

socialt nätverk 

som kan ge stöd 

till patienten för att 

överkomma 

negativa tankar om 

sin kroppsbild. 

Experiences 

and coping 

with the 

altered body 

image in 

digestive 

stoma patients 
 
Hueso-

Montoro C., 

Bonill-de-Las-

Nieves C., 

Celdrán-Manas 

M., 

Hernández-

Zambrano 

S.M., 

Amezcua-

Martínez M. & 

Morales-

Asencio J.M. 
 
2014 
 
Spanien 

Beskriva 

hur 

patienter 

hanterar sin 

stomi och 

hur de 

upplever 

sin nya 

kropp. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk, 

intervjustudie med 

semistrukturerade 

frågor. Datan 

analyserades via 

jämförelse av data 

och triangulering 

mellan författarna 

och 

stomiterapeuter.Vid 

dataanalysen 

användes 

programvaran 

Atlas.ti 

Tjugoen 

patienter med 

stomi deltog i 

de 

semistrukturer

ade 

intervjuerna.  

Två 

huvudkategorier 

identifierades i 

studien: Mening 

och erfarenheter av 

den nya kroppen 

och Hantera 

nyheten om att få 

en stomi. 

Upplevelsen av att 

få en stomi 

varierar från 

person till person 

där vissa patienter 

accepterar sin 

stomi medan andra 

påverkas negativt 

där deras självbild 

förändras. Tidigare 

erfarenheter från 

familjemedlemmar 

och sjukdomens 

storlek påverkar 

hur patienterna 

upplever sin 

situation med 

stomi. 

7 

poäng 

Medel 

kvalit

et. 

Living with a 

parastomal 

bulge - 

patients' 

experiences of 

symptoms. 

Krogsgaard 

M., Thomsen 

T., Vinther A., 

Gögenur I., 

Undersöka 

erfarenhete

n av 

symptom 

från 

utbuktninge

n vid 

ileostomier 

och 

kolostomier

. 

Kvalitativ 

intervjustudie i 

grupper med 

semistrukturerade 

frågor. Deltagarna 

rekryterades vid 

kliniker i Danmark 

och datan samlades 

in mellan Juni-

September 2016. 

Datan analyserades 

utefter en 

fenomenologisk-

Tjugo 

patienter 

deltog i 

studien. 

Patienterna 

deltog i 

gruppintervjue

r vid fem 

tillfällen. 

Resultatet visar att 

patienterna var 

tvungna att 

anpassa sig efter 

stomin i deras 

vardagliga liv. 

Stomin avgjorde 

ofta klädval. 

Stomin visade sig 

också utgöra en 

oro för patienterna 

då de hela tiden 

var tvungna att 

9 

poäng 

Hög 

kvalit

et. 
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Kaldan G. och 

Danielsen AK. 

2017 

Danmark 

 

hermeneutisk 

dataanalys.  
anpassa storleken 

på stomiplattan för 

att minska risken 

för läckage. 

Taking good 

care of myself: 

A qualitative 

study on self-

care behavior 

among 

Chinese 

persons with a 

permanent 

colostomy. 

Tao,H., 

Songwathana, 

P., Isaramalai, 

S., Wang, Q,. 

2016 

Kina 

Beskriva 

och tolka 

det egna 

arbetet hos  

människor 

med 

permanent 

kolostomi.  

Kvalitativ 

intervjustudie som 

utfördes med öppna 

frågor på ett 

universitetssjukhus. 

Data analyserades 

med hjälp av 

induktiv 

innehållsanalys.  

Sju 

informanter 

deltog i 

intervjustudie

n och 

rekryterades 

av en 

sjuksköterska 

som arbetade i 

inom den 

berörda 

enheten. 

Resultatet av 

studien mynnade 

ut i tre kategorier. 

Ta hand om 

kolostomin 

självständigt, Ta 

hand om mitt liv 

genom att hantera 

begränsningar och 

Ta hand om mitt 

mitt humör på ett 

positivt sätt.  

8 

poäng 

Hög 

kvalit

et. 

 


