
 

 

 

Examensarbete 15 hp 

 

PATIENTERS UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED 

STOMI BELÄGEN I MAG-TARMKANALEN  
En litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Sofia Eriksson och 

Cajsa Lejon 

Handledare: Ingrid Gustafsson 

Examinator: Hanna Tuvesson 

Termin: HT19 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

      Kurskod:2VÅ61E 

 



  
 

 

Titel Patienters upplevelse av att leva med stomi 

  belägen i mag-tarmkanalen 

Författare Sofia Eriksson  

  Cajsa Lejon 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare Ingrid Gustafsson 

Examinator Hanna Tuvesson 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för  

  hälso- och vårdvetenskap. 

  351 95 Växjö 

Nyckelord Lidande, patient, stomi, stomisköterska, 

  upplevelse 

 

SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Stomi belägen i mag-tarmkanalen anläggs då tunn- eller tjocktarm drabbats 

av sjukdom eller skada. Genom operation läggs tarmen ut på buken vilket resulterar i att 

avföring töms okontrollerat i en stomipåse som fästs på magen. Patienten behöver 

anpassa sig till den förändring det innebär, både fysiskt, psykiskt och socialt. För att 

möta patientens behov behövs kunskap om patientens dagliga liv med stomi. 

Syftet: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-

tarmkanalen. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån 11 vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Cinahl och PubMed. Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys 

användes för analys. 

Resultat: Att leva med stomi tog sig uttryck i många olika känslor, både positiva och 

negativa reaktioner framkom. Majoriteten av patienterna påtalade vikten av att utbyta 

erfarenheter med andra i samma situation. Det gjorde livet mer hanterbart. För många 

fanns stöd hos familjen medan andra upplevde nära relationer som påfrestande. 

Patienter saknade emotionellt stöd och information om stomivård från sjukvården. 

Slutsats: Det saknades stöd och information från sjukvården där patientens fysiska, 

psykiska och sociala behov inte tillgodosågs. Trygghet infann sig då vetskap om att en 

vårdkontakt kunde nås, gärna i form av en stomisköterska. Det talar för att 

tillgängligheten till stomisköterskor bör ökas.
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BAKGRUND 

 
Stomi 
Omkring 43 000 individer i Sverige beräknas leva med en stomi (Blixt, Hjort & Tollin, 2017). 

Ordet stomi har sitt ursprung från grekiskans ord stomato och översätts med mun eller 

öppning. Det kännetecknas av en konstgjord öppning där tarmen genom operation läggs 

utanför kroppen, på buken (Hallén, 2019a). Vanliga anläggningsområde är mellan tjocktarm 

och hud samt mellan tunntarm och hud (Madum & Mortensen, 2010). Stomin saknar nerver 

vilket innebär avsaknad för känsel av smärta och beröring. Däremot är stomins slemhinna 

lättblödande vilket kan resultera i en ytlig blödning om den inte hanteras varsamt (Hallén, 

2019a).  

 

Orsak till att stomi blir aktuellt kan vara sjukdom eller skada i mag-tarmkanalen (Hallén, 

2019b). Kolorektalcancer är den huvudsakliga anledningen (Bonill-de-las-Nieves et al., 

2014). Divertiklar, Crohn´s sjukdom och ulcerös kolit är andra vanliga orsaker (Freitas de 

Amorim et al., 2018). Hallén (2019a) belyser att operationen medför att kroppens naturliga 

och viljestyrda tömningsförmåga av avföring istället sker helt okontrollerat genom stomin. 

Bonill-de-las-Nieves et al. (2014) tydliggör att kontrollen av analsfinktern därmed förloras. 

Enligt Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2007) är analsfinktern en slutmuskel i den nedre 

delen av ändtarmen. Det finns både en inre och en yttre sfinkter varav den yttre är viljestyrd. 

Morris och Leach (2017) belyser att upplevelsen av stomin kan te sig olika beroende på 

bakomliggande orsak. En del patienter finner det negativt medan andra upplever det positivt 

då deras sjukdom tidigare orsakat ett stort lidande och hindrat deras vardag i stor utsträckning. 

 

I Sverige finns två organisationer för patienter som är opererade för stomi eller tarmrelaterade 

operationer. RMT, riksförbundet för mag- och tarmsjuka samt ILCO, riksförbundet för stomi- 

och reservoaropererade patienter. Den huvudsakliga uppgiften för organisationerna är 

forskning och att informera berörda personer. Organisationerna erbjuder stöd och möten med 

personer i samma situation där erfarenhet kan utbytas. För att undvika isolering erbjuds resor 

och gemensamma sammankomster (Madum & Mortensen, 2010). 

 

Ileostomi och Kolostomi  

Ileostomi anläggs främst vid tarmsjukdomar av inflammatorisk karaktär eller vid 

tumörsjukdomar men kan även anläggas för att avlasta tjocktarmen efter en anastomos. 

Ileostomin placeras vanligen på bukens högra sida då den utgår från tunntarmen, vars uppgift 

är att uppta näring och vitaminer. Tunntarmens innehåll är tunnflytande vilket resulterar i en 

lösare konsistens i stomipåsen. Vid sjukdomar såsom inflammationer, avföringsinkontinens 

eller tumörer som är belägna i tjocktarmen eller i ändtarmsöppningen utförs en kolostomi på 

tjocktarmen. Huvuduppgiften för tjocktarmen är att finfördela tarminnehållet och att suga upp 

vätska, vilket medför att tarminnehållets konsistens som hamnar i stomipåsen är fast till 

halvfast. Kolostomins placering är belägen på bukens vänstra sida (Hallén, 2019b). Beroende 

på typ av stomi behöver uppsamlingspåse bytas med varierande intervaller. Kolostomi byts 

som regel en till två gånger per dag medan ileostomi kräver mer frekventa byten (McMullen 

et al., 2011). Val av uppsamlingspåse har stor betydelse för eventuellt läckage (Soares-Feitosa 

et al., 2019). 

 

Både ileostomi och kolostomi kan anläggas av tillfälligt eller permanent skäl. Skillnaden 

mellan dem är att den tillfälliga stomin har till uppgift att avlasta tarmen under en period för 

att ge möjlighet till läkning av den drabbade delen av tarmen. Den permanenta blir aktuell vid 

en aggressivare påverkan på tarmen och då det ej är lämpligt med enbart avlastning 
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(Bengtsson, 2014). Saraiva de Aguiar et al. (2019) belyser att trots hopp om tillbakaläggning 

av temporär stomi så upplever patienterna mer ångest än de som får en permanent stomi.  

 

Komplikationer  

Komplikationer i anslutning till stomin är något som många patienter får erfara. Infektion, 

blödning, hudproblem och prolaps är några exempel på vad som kan uppstå både tidigt och 

sent efter utförd operation. Förebyggande åtgärder för att undvika komplikationer tycks vara 

noggrann markering av stomins placering före operation. Stomins placering bör vara synlig 

och hanterbar för att minimera obehag för patienten (Soares-Feitosa et al., 2019). Daglig 

inspektion med god egenvård av stomiområdet är avgörande för att upptäcka hudförändringar 

samt undvika uppkomst av infektioner, då huden har ständig kontakt med tarminnehåll 

(Soares-Feitosa et al., 2019). Kan inte stomat ses av patienten beroende på synproblem, 

stomins placering eller bråck behövs hjälp för att utföra stomivård. Den som inte har tillgång 

till hjälp av närstående löper betydligt ökad risk för komplikationer (McMullen et al., 2011). 

Som patient, oavsett socioekonomisk bakgrund, är det viktigt att bli sedd och få sina behov 

tillgodosedda. Individanpassad vård krävs för att finna de verktyg patienten behöver för att 

hantera situationen. Bristande kommunikation mellan patient och vårdpersonal gällande 

förståelsen för stomivård ökar risken för komplikationer (Soares-Feitosa et al., 2019).  

 

Stomisköterskan 

Stomisköterskan är en sjuksköterska med avancerad vidareutbildning i rådgivning och 

stomivård. Efter avslutad slutenvård fungerar stomisköterskan som en länk mellan patienten 

och sjukhuset där kontinuerlig uppföljning ges. Första mötet mellan parterna sker oftast före 

operation. Den information som ges är individuellt anpassad efter patientens behov. Det är 

viktigt med lyhördhet inför patientens oro samt att belysa och samtala om sexualitet och 

intimitet. Stomisköterskan höjer kompetensen med sin specialistkunskap i det team av 

vårdpersonal som finns runt patienten. I svåra situationer där stomisköterskan anser att 

patienten är i behov av sjukhusvård är det ibland nödvändigt att föra dennes talan (Carlsson, 

2013). 

 

Information 

Madum och Mortensen (2010) framhåller patienters olika föreställningar om hur livet med 

stomi kommer se ut. Somliga är väl införstådda med innebörden medan andra har liten 

kunskap eller erfarenhet, där en av orsakerna anses vara bristen på information och samtal om 

utsöndring av avföring. Freitas de Amorim et al. (2018) menar att patienter själva är ovilliga 

att ta upp de problem och frågor som berör deras nya livssituation med sjukvården. Bonill-de-

las-Nieves et al. (2014) framhäver att patienter och närstående uppsöker information som 

förväntas minska deras tvivel inför kommande stomioperation, via internet. För vissa upplevs 

informationen positiv medan den för andra kan inbringa ytterligare rädsla och förtvivlan.  

 

Anpassning 

Att få en stomi påverkar alla, oavsett ålder, kön, etnisk och social bakgrund. Anpassning till 

det nya livet och att lära sig hantera stomin är för många patienter och deras närstående 

mycket stressande. Första tiden efter operation kan upplevas som en sorgeprocess (Soares-

Feitosa et al., 2019). Enligt Saraiva de Aguiar et al. (2019) ses förändrade klädval som 

nödvändigt för att täcka uppsamlingspåsen samt för att dölja den kroppsliga förändringen. 

Vidare framhåller Freitas de Amorim et al. (2018) att kläderna bör vara vida, mörka och 

komfortabla. Patienter anpassar kosten vad gäller innehåll och tidsintervaller på grund av risk 

för diarréer och smärta (Morris & Leach, 2017; Saraiva de Aguiar et al., 2019; Saunders & 

Brunet, 2019). 



  
 

3 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

En teori beskrivs av Arman (2015b) som undersökningar av olika delar om verkligheten, som 

är systematiskt framtagna för att finna resultat där människans villkor kan påverkas eller 

förändras. Genom teorier förstås situationer och fenomen lättare. 

 

Livsvärld 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är den enskilde individens livsvärld i fokus. Genom 

tankar, minnen, erfarenheter och upplevelser ses kroppen som levd (Dahlberg & Segesten, 

2010). Livsvärlden förklaras som den inre och yttre värld människan upplever. Den är inget 

som nämns i dagligt tal men omfattar den dagliga existensen i sökandet efter mening och 

sammanhang (Asp, 2017).  

 

Att känna mening och sammanhang ger kraft och ork (Ekebergh, 2015c). Vad som är 

meningsfullt för att uppnå hälsa är individuellt och kan ändras för en och samma individ över 

tid (Dahlberg & Segesten, 2010). Att drabbas av sjukdom i mag-tarmkanalen leder till en stor 

förändring av hela tillvaron (Ekebergh, 2015c). Det som tidigare i det vardagliga livet varit 

självklart och utan reflektion, byts till oro och tvivel. Sjukdom gör att kroppen känns 

främmande och en känsla av att inte känna sig hel kan uppstå (Ekebergh, 2015a). Den levda 

kroppen behöver ses utifrån ett subjektivt synsätt där livsvärlden får vara grunden. Detta blir 

mycket tydligt då långvarig sjukdom eller skada inte bara berör den specifika kroppsdelen, 

utan hela existensen (Dahlberg & Segesten, 2010). Lindwall (2017) betonar den kroppsliga 

förändring som en operation åstadkommer. Patienten känner inte igen sig själv då kroppen fått 

nytt utseende och funktioner. Ett nytt sätt att leva och nya krav ställs på grund av 

förändringarna som ofta är oåterkalleliga. Morris och Leach (2017) framhåller att den tidigare 

levda kroppen styrt patienters vardag. Den förändring som patienter upplever i samband med 

ileostomioperation är en positiv livsförvandling där tillgång till livet återfås med vanliga 

rutiner. 

 

Lidande 

Människan kan uppleva lidandet ur flera dimensioner. Därav är begreppet indelat i 

vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Arman, 2015b). Lidande är en individuell 

subjektiv upplevelse och formas utifrån respektive människas existens och situation, som kan 

intensifieras av yttre och inre påfrestningar. Människan visar sitt lidande på olika sätt vilket 

kan resultera i utanförskap och isolering (Arman, 2017).   

Ett livslidande kan utlösas när livsförändring sker. Värdigheten kan hotas och meningen med 

livet påverkas. Bidragande orsaker till upplevelse av livslidande är när tankar om framtiden 

visualiserar en osäkerhet och avsaknaden av mening i livet infinner sig, som när det blir 

aktuellt för stomi i mag-tarmkanalen (Arman, 2015a). Ett sjukdomslidande erfars i närvaro av 

sjukdom och ohälsa. Det kan innebära upplevelser av smärta och symtom samt begränsningar 

av fysisk aktivitet. Längtan att återfå hälsan likväl som rädsla över sjukdomens utveckling är 

också en del i sjukdomslidandet. Vårdlidande uppkommer då patienten i en vårdrelation 

känner ett ökat lidande istället för ett minskat. Ett vårdlidande tar sin början när vården brister 

i bemötande av patienten. Det leder till att patienten känner sig kränkt och mindre värd. Det 

anses vara ett lidande som inte ska behöva upplevas av någon (Arman, 2015a). 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att drabbas av sjukdom eller skada som leder till anläggning av stomi belägen i mag- 

tarmkanalen är något som kan drabba alla. Patienten och även de närstående beskriver 

framförallt den första tiden med stomi som stressande. Acceptansen för förändringen av den 

levda kroppen är individuell. De drabbade patienterna antas riskera att uppleva ett lidande och 

svårigheter att fungera i det vardagliga livet. Det är för patienten viktigt att bli sedd som 

människan bakom sjukdomen med dess unika livsvärld, där helheten ses ur ett holistiskt 

perspektiv. Allmänsjuksköterskan kan möta dessa patienter i varierande vårdsammanhang. Att 

utgå från en litteraturstudie är likvärdigt med forskningsöversikt där mycket material samlas 

på en plats. Det blir därmed mer tillgängligt och överskådligt för läsaren. För att kunna 

bemöta patienter genom en följsam och individanpassad vård behöver sjuksköterskan vetskap 

om patientens upplevelse av att leva med stomi för att lättare se varje patients behov. Trots 

begränsad forskning förväntas denna uppsats bidra till kunskapsutveckling och ökad 

förståelse för patientens upplevelse samt främja hälsa. Likaså skulle stomibärare, den som 

väntar på en stomioperation samt de närstående kunna ha nytta av den samlade kunskapen. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-tarmkanalen. 

 

METOD 

 

Design 

En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats där utgångspunkt från individens levda 

erfarenheter har genomförts (Henricsson och Billhult 2017). Metoden anses lämplig då den 

har för avsikt att beskriva individens egna subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 

2013). För att få en samlad bild av det aktuella kunskapsläget anses en litteraturstudie vara 

fördelaktig. Kunskapen som erhålls kan sedan användas i praktiken. Litteraturstudien kan 

även benämnas som en forskningsöversikt (Kristensson, 2014).  

 

Datainsamling  

Vetenskapliga kvalitativa originalartiklar med engelsk text har inhämtats via databaserna 

Cinahl och PubMed, som enligt Forsberg och Wengström (2015) innehåller 

omvårdnadsforskning. Utifrån syftet identifierades sökorden: stomi, patienters upplevelse och 

att leva med. En fritextsökning gjordes med orden var för sig för att hitta ämnesord. Varje 

sökord blev ett sökblock där fritext och ämnesordssökning ingick. De Booleska 

sökoperatorerna ”OR” och ”AND” tillämpades i sökningen, där ”OR” användes i sökblocken 

och ”AND” mellan de tre sökblocken (Kristensen, 2014). Se sökschema i bilaga 1. I Cinahl 

resulterade sökningen i 81 träffar. Efter filtrering med Peer Review och ej artiklar äldre än 

2011 minskade antalet till 58. Samtliga abstract lästes och elva av dem som fulltext. Tio 

artiklar valdes ut för att kvalitetsgranskas, varav nio hade medel-hög kvalitet. I PubMed 

gjordes först en fritextsökning där databasen gav förslag på de tre mest relevanta artiklarna. 

Utifrån en av dem hittades meshtermer som fick bli underlag för blocksökningen. Se bilaga 2. 

Antalet träffar i PubMed var 32. 30 abstract lästes, då två artiklar redan valts ut i Cinahl. 
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Endast två fulltexter lästes beroende på stort antal kvantitativa artiklar. De två artiklar från 

PubMed som valdes ut till resultatet kontrollerades i Ulrichsweb för att säkerställa om de var 

vetenskapligt granskade. För sökning i PubMed har hjälp tagits från universitetsbiblioteket, 

Linnéuniversitetet i Växjö. Slutligen valdes tolv vetenskapliga artiklar ut till resultatet. 

 

Urval 

Inklusionskriterie för artiklarna var stomi som är belägen i mag-tarmkanalen, det vill säga 

kolostomi och ileostomi, varit Peer Reviewed samt inneha årsintervall mellan 2011 – 2019. 

Som exklusionskriterie valdes urostomi då den ej är belägen i mag-tarmkanalen, annnat språk 

än engelska, barn 0 – 18 år. Forsberg och Wengström (2015) poängterar vikten av att 

genomföra kvalitetsbedömning för att finna artiklar med högst relevans. Bedömningen är 

utformad för att identifiera om kvalitén är hög, medel eller låg. Artiklar som bedöms inneha 

en låg kvalité bör uteslutas. Samtliga 12 vetenskapliga artiklar genomgick 

kvalitetsgranskning. Varje artikel har värderats av författarna med hjälp av Statens beredning 

för medicinsk och social utvärderings (SBU) granskningsmall, se bilaga 3. I bilaga 4 finns 

artikelöversikt. Det fanns ingen given instruktion om vad som definierade de olika 

kvalitetsstegen. Författarna värderade ett väldefinierat syfte samt att svarsalternativ ja skulle 

vara jämnt fördelat över alla frågeställningar högre, än mängden totala ja. Efter utförd 

granskning uteslöts en artikel då den värderades ha låg kvalitet. 11 vetenskapliga artiklar från 

olika delar av världen som representeras av både kvinnor och män i ålder från 20-87 år, 

användes i resultatet. 

 

Analys 

Analys av vetenskapliga artiklars resultat utfördes genom att författarna noggrant läste 

igenom dem flertalet gånger och blev familjär med texten för att finna svar på syftet (Forsberg 

& Wengström, 2015). Därefter genomfördes en manifest innehållsanalys som påbörjades via 

meningsenheter och mynnade ut i underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Se tabell 1. 

 

Artiklarnas resultat lästes var för sig och meningsenheter som svarade an på syftet 

markerades. Därefter diskuterades de enskilt valda meningsenheterna  och sammanfördes till 

ett nytt gemensamt dokument. Vid olika funna meningsenheter valdes att återgå till aktuell 

artikel för att tillsammans besluta om vad som var relevant i förhållande till uppsatsens syfte. 

Efter beslut om gemensamma meningsenheter påbörjades kondensering, vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ska utgöra det mest centrala i meningsenheterna. 

Kondenseringar noterades i ett nytt dokument och analysen fortsatte med att frambringa 

koder. Efter framtagning av koder noterades de i ytterligare ett dokument. Med dokumentet 

framför sig färgmarkerades koderna med märkpenna. Koder med samma innehåll fick samma 

färgmarkering och grupperades sedan i underkategorier. Underkategorier med liknande 

innehåll sammanfördes slutligen till kategorier. Forsberg och Wengström (2015) tydliggör att 

passande kategorier nås genom att analysera skillnader och likheter i resultaten. 
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Exempel på analysprocess, tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

  meningsenhet       

          

Having background          

experience with          

an ostomized          

relative is a  Tidigare        

conditioning factor,  erfarenhet Erfarenhet före     

observing that,  har betydelse  stomioperation     

in some cases, för hur den egna       

 it exerted negative upplevelsen       

 influence, but the  blir       

opposite effect in         

others.         

          

         

The nurses used to Sjuksköterskorna       

teach me, they used brukade lära mig      

to change it and ask 

och be mig hjälpa Långsam  

        Nya 

erfarenheter och 

utmaningar 

Kroppen 

förändras 

me to help, but when till. Hemma kunde process att lära  
 

I came home I could jag inte göra  stomiskötsel  
 

not do the same. It likadant. Det var       

was a gradual and  en långsam        

slow process but I process men jag        

got it. fixade det.       

        

          

          

New procedures were        

time-consuming and Nya procedurer      

often involved  var tidskrävande Nya procedurer     

additional accessories ofta involverat var tidskrävande     

such as security med tillkommande       

strips, skin barrier tillbehör.       

cream and adhesive         

tape.         
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Helsingforsdeklarationens huvudsakliga syfte är att värna om patientens människovärde vilket 

går före samhällsnyttan (Sandman & Kjellström, 2013). 

Viktigt vid litteraturstudie är att etiskt granska de vetenskapliga artiklarnas relevans 

(Kristensson, 2014) samt att vara medveten om risken för feltolkning av innehållet beroende 

på språkförbistring då artiklarna ej är skrivna på svenska (Kjellström, 2017). Samtliga artiklar, 

förutom tre, som valts till resultatet har varit granskade och godkända av etisk kommitté. 

Dock hade artiklarna med saknat godkännande genomgått etiskt övervägande vilket avgjorde 

att de inkluderades. 

 

Förförståelse 

Förförståelse som präglas av våra erfarenheter och upplevelser gör att en viss kunskap för 

studies syfte innehas (Ekebergh, 2015b). Kunskapen som författarna innehar är främst 

arbetsrelaterad där möten med stomiopererade patienter gett en inblick i upplevelsen av en 

förändrad kropp. En av författarna har dessutom under verksamhetsförlagd utbildning fört 

diskussion med sjuksköterskor och andra studenter angående sjukvårdens brister att tillgodose 

patienternas behov av stöd och rådgivning. Både gällande stomivård och emotionella 

påfrestningar. Ekebergh (2015b) belyser att vara öppen för nya intryck möjliggör 

förståelseutvecklingen. Författarna har haft för avsikt att åsidosätta sin förförståelse för att 

undvika en personlig prägling av uppsatsens resultat.  

 

RESULTAT 
 

I resultatet framkom tre kategorier: kroppen förändras, relationer påverkas och sjuksköterskan 

är betydelsefull. Se tabell 2 nedan. 

 

Beskrivning av kategorier och underkategorier, tabell 2. 

Kategori Underkategori 

Kroppen förändras Annorlunda kropp med förändrad autonomi 

 Nya erfarenheter och utmaningar 

  Känslan av att vara annorlunda 

Relationer påverkas Relationer tar sig olika uttryck 

  Dela livet som stomibärare 

Sjuksköterskan är Information för en hanterbar framtid 

betydelsefull  Bemötande avgörande för anpassningen 

 

Kroppen förändras 

Annorlunda kropp med förändrad autonomi 

Den förändrade kroppen som uppkom i samband med stomioperationen gav en negativ 

inverkan på självuppfattningen. Att få tarmen utlagd på buken kändes onaturligt (Smith, 

Spiers, Simpson, & Nicholls, 2017). Patienter hade svårt att se sig själva i spegeln där den 

sanna verkligheten med alla känslor och lidande som sjukdom och behandling orsakat, 
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reflekterades. Det påminde även om skillnaden till andra och ledde till minskad självkänsla 

(Rodrigues Cardoso et al. 2015) och upplevelsen av inte vara hel som person (Smith et al., 

2017). Kroppsmissbildning i form av en deformerad och asymmetrisk kropp (Danielsen, 

Soerensen, Burcharth och Rosenberg 2013; Krogsgaard et al. 2017) var kopplat till skam, 

skuld och tabu (Danielsen et al., 2013). De som drabbades av utbuktning av buken upplevde 

en tyngdkänsla, som att hela maginnehållet skulle falla ut. Då utbuktningen kunde tillta med 

olika tidsintervaller fann patienterna det lättare att hantera själva stomin än att acceptera 

utbuktningen (Krogsgaard et al., 2017). Stomi ansågs vara onormalt, smutsigt och något som 

endast drabbade äldre människor vilket yttrade sig i att yngre patienter hade större svårigheter 

att acceptera stomin (Dibley et al., 2018). För en av patienterna var den kroppsliga 

förändringen till följd av stomin associerat till ett för tidigt åldrande (Smith et al., 2017).  

Somliga upplevde istället nyfikenhet över den nya kroppsliga förändringen (Hueso-Montoro 

et al., 2016). Patienterna insåg först efter operation hur sjuka de varit och livet fick en ny 

mening (Dibley et al. 2018) då de med överkänslig tarm generellt såg stomioperationen som 

ett slut på lidandet (Hueso-Montoro et al., 2016). Likaså fann en patient med ileostomi att den 

svåra tröttheten försvann (Smith et al., 2017). Temporär stomi upplevdes vara lättare att 

hantera känslomässigt jämfört med permanent (Smith et al. 2017; Hueso-Montoro et al. 2016) 

då kroppen skulle återgå till dess normala funktion igen (Hueso-Montoro et al., 2016). Viljan 

att vara självständig och bevara sin autonomi kändes viktig. Att bli expert på den egna 

kroppen samt kunna hantera stomin på egen hand ansågs vara den mest avgörande aspekten 

för ett fortsatt värdigt liv (Danielsen et al., 2013; Hueso-Montoro et al., 2016; Thorpe, 

McArthur & Richardson, 2014). Autonomin minskade när patienterna fick mycket hjälp av 

sjuksköterskorna. Trots att de var självständiga vid utskrivning från sjukhuset kände de ångest 

inför stomihantering i hemmet (Thorpe et al., 2014). Tankar om att inte kunna sköta stomin på 

egen hand och därmed känna sig oduglig beskrevs (Hueso-Montoro et al., 2016). 

 

Nya erfarenheter och utmaningar 

Flera patienter erfor att acceptans för det nya livet som en stomi innebar föregicks av en 

period i förnekelse. Beroende på vilken erfarenhet som fanns före stomioperationen upplevdes 

situationen därefter. Positiv erfarenhet gjorde det lättare att hantera medan negativ gjorde 

acceptansen svårare (Hueso-Montoro et al., 2016).  

 
It was when I found out that the stoma was definitive that I broke down. I remembered my 

grandmother, she was eighty years old when she got hers. It escaped, it was always dirty, so I 

experienced it as a drama(C3) (Hueso-Montoro et al., 2016., Coping with the news about 

receiving a stoma, stycke 3). 

 

En del patienter upplevde det skrämmande att vidröra stomin den första tiden efter 

operationen (Hueso-Montoro et al., 2016). De problem som kunde uppkomma på grund av 

förändrad avföringskonsistens och tömningsintervall var uppblåst buk som i sin tur orsakade 

tarmljud (Krogsgaard et al., 2017).  Vissa kunde erfara blyghet och oro över att stomin 

okontrollerat gav ifrån sig ljud och odör. ” … And, you are always concerned for not leaving 

any odor from the bag (gases) …it leaves you shy (14)” (Rodrigues Cardoso et al., 2015, s. 

579). Trög avföring gav smärta vilket kunde lindras av dagligt intag av morfin men även 

massage gav lindring (Krogsgaard et al., 2017). En patient med mycket täta 

tömningsintervaller gav upphov till upprepade läckage vilket resulterade i känslan av att vara 

mindre värd (Smith et al., 2017). Krogsgaard et al. (2017) betonar att patienter med tiden 

vande sig vid läckage, som till en början varit okontrollerade och hemska. Det tog lång tid för 

patienterna att lära sig skötseln av stomin (Soares Mota et al., 2015). De upplevde även att 

stomivården var tidskrävande. Nytillkomna procedurer, utöver byte av stomipåsen, kunde 

innebära användning av säkerhetsremsor, tejp och skyddande barriärkräm för huden. De 
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stödplagg som användes för att stabilisera stomipåsen hade en tendens att vara varma och 

obekväma samt hindrade tömningen av avföringen. Därför eftersöktes nya, bättre stödplagg 

(Krogsgaard et al., 2017).  

 

Relationer påverkas 

Känslan av att vara annorlunda 

Patienterna uttryckte att de behövde anpassa sig och vänja sig till ett nytt annorlunda liv, vare 

sig de ville eller ej (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). I välkända sociala sammanhang där 

alla kände alla upplevdes det svårt att vara privat. Att delge sin egen uppfattning om sin 

situation blev sekundärt på grund av andras spekulationer och antaganden (Dibley et al., 

2018). Att dölja stomin för andra var nödvändigt (Hueso-Montoro et al. 2016; Rodrigues 

Cardoso et al. 2015) för att inte känna skam (Hueso-Montoro et al., 2016). Däremot brydde 

sig somliga patienter inte om andras åsikter och kände då inget behov av att dölja stomin 

(Hueso-Montoro et al., 2016; Krogsgaard et al., 2017). En patient fann ett ökat självförtroende 

av att känna sig annorlunda.  Den positiva förändringen innebar att det var lättare att ta 

kontakt och inleda nya bekantskaper från att tidigare upplevt osäkerhet (Smith et al., 2017). 

 

Relationer tar sig olika uttryck  

Vissa såg sig som annorlunda och oattraktiva vilket medförde en oro över att det skulle vara 

svårare att hitta en ny partner (Dibley et al., 2018; Hueso-Montoro et al., 2016). I nära 

relationer kunde stomin ses som en barriär då det upplevdes svårt med hud mot hudkontakt 

(Dibley et al., 2018). En manlig patient som levde i en samkönad relation fann en begränsad 

sexualitet då anus var borttagen på grund av bakomliggande sjukdom för stomin. En kvinnlig 

patient beskrev sin relation med maken som problematisk då han var påtagligt äcklad av 

stomin. För att inte utsätta maken för stomin och undvika att själv bli ledsen och sårad över 

hans rektioner valde kvinnan att inte dela sovrum med honom. Kvinnan kände inget stöd och 

hon hade svårt att samtala med maken om situationen (Smith et al., 2017). Samtidigt beskrevs 

familjen vara viktig för många stomibärare (Costa da Rosa et. al., 2014; Thorpe et al., 2014; 

Rodrigues Cardoso et al., 2015). ” What has been helping me? It is the family! Family is 

everything. When we want to fall, the wife do not let us”(F1 E1) (Costa da Rosa et al., 2014, 

s. 726). Deras uppmuntran och support gav patienterna styrka och en positiv attityd vilket lade 

grunden för lyckad rehabilitering. För en del patienter betydde vänner mer än familjen, då 

blod enligt dem inte alltid var tjockare än vatten (Costa da Rosa et al., 2014). Vidare 

förmedlar Smith et al. (2017) att vänners bristande förståelse ledde till en barriär i vänskapen 

likväl som patienternas egna föreställningar skapade en oro över vännernas reaktioner. Det 

rådde en osäkerhet i vad som kunde delges i samtal angående stomin.  

 

Dela livet som stomibärare 

Att utbyta erfarenheter av att leva med stomi upplevdes positivt (Costa da Rosa et al. 2016; 

Danielsen et al. 2013; Dibley et al. 2018; Thorpe et al. 2014) och viktigt då känsla av 

gemenskap infann sig (Dibley et al., 2018). Patienterna fann ett värde i att prata med andra 

(Sun et al. 2014) då gärna någon av samma kön och i närliggande ålder (Dibley et al., 2018). 

Om den egna familjen bemötte dem med negativa reaktioner sökte patienterna gemenskap 

med andra i samma situation. Vännerna i den gemenskapen kom att bli som en ny familj 

(Smith et al., 2017).  

 

Sjuksköterskan är betydelsefull 

Information för en hanterbar framtid 

Före operationen fanns det hos patienterna en önskan om information från sjuksköterskan dels 

för att kunna bearbeta den samt för att kunna ta genomtänkta beslut (Dibley et al., 2018). 
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Patienterna efterfrågade att informationen skulle vara tydlig och ärlig (Dibley et al., 2018; 

Thorpe et al., 2014). Inför stomioperationen fanns knapphändig vetskap om vad förändringen 

kunde innebära. Istället fick de lära sig allt efteråt (Soares Mota et al., 2015). Det fanns hos en 

del en önskan om att få se en naturlig stomi samt att praktiskt öva på stomivård före den egna 

operationen (Dibley et al., 2018). Att vara försedd med information och kunskap ökade 

möjligheterna till en framgångsrik förståelse för diagnos och livet efter operationen (Thorpe et 

al., 2014). En förändrad sexualitet med minskad lust och ökad smärta gjorde att patienter 

efterfrågade stöd, råd och information redan på sjukhuset (Rodrigues Cardoso et al., 2015). 

Efter operationen uppstod många frågor och funderingar om hur livet skulle påverkas (Hueso-

Montoro et al., 2016). Att leva i ovisshet och osäkerhet om framtiden upplevdes som plågsamt 

och psykiskt svårt (Danielsen et al., 2013). Kvinnor kände oro över att inte veta om en 

framtida graviditet var möjlig i samband med bärandet av stomi (Dibley et al., 2018).  

 

Bemötandet avgörande för anpassningen  

På sjukhuset var det mest fokus på det fysiska och de praktiska momenten. Därför kunde ett 

bristande emotionellt stöd erfaras (Dibley et al., 2018). Patienterna upplevde det negativt när 

sjuksköterskan inte visste hur stomin skulle hanteras vilket ledde till missnöjdhet och 

försvårad anpassning till det nya livet (Sun et al. 2014), där sjuksköterskornas kompetens 

ifrågasattes (Danielsen et al., 2013). När sjuksköterskor bemötte patienterna med motvilja 

frambringade det besvikelse och bitterhet på sjukvården (Thorpe et al., 2014). Inför hemkomst 

var flera patienter otillräckligt förberedda med kunskap från sjuksköterskan (Hueso-Montoro 

et al., 2016; Thorpe et al., 2014) vilket resulterade i en känsla av rädsla (Dibley et al. 2018; 

Hueso-Montoro et al., 2016) och stor oro över att komma hem (Hueso-Montoro et al., 2016; 

Thorpe et al., 2014). Samtidigt sågs relationen mellan sjuksköterska och patient som viktig då 

det kunde påverka upplevelsen av att leva med stomi (Thorpe et al., 2014). Patienter fann det 

betydelsefullt och tryggt att sjuksköterskan såg dem samt erbjöd stöd och hjälp (Hernán 

Ferreira Umpiérrez, 2013; Soares Mota et al., 2015; Thorpe et al., 2014).  

 
I need the nurse and everyone who works here. I feel welcome, I feel at home, among my 

people. I don’t know how to explain! I need to know that they are here. That if I need to, I can 

come here and I’ll be understood. It made me want to improve and live better. (P7) (Soares Mota 

et al., 2015, s. 3/6). 

 

En engagerad och hjälpsam sjuksköterska var en positiv upplevelse när patienten fick lära sig 

hur stomin skulle hanteras (Sun et al., 2014) samt där kunskap om nytt stomimaterial 

tilldelades (Soares Mota et al., 2015). 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Vald metod anses vara relevant för att finna svar på uppsatsens syfte. Om en kvantitativ 

metod använts hade det funnits begränsningar i att kunna svara på syftet, då metoden inte 

belyser det subjektiva hos individen (Forsberg & Wengström, 2013). Då tiden för uppsatsen 

var begränsad var det messt passande att göra en litteraturstudie med inhämtning av 

vetenskapliga artiklar för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuer i fokusgrupper hade 

kunnat vara ett alternativ då mycket data på liten tid kan inhämtas, vilket ses som en fördel. 

En nackdel är att deltagarna kan bli hämmande i sina uttryck och inte våga vara sig själva 

(Forsberg & Wengström, 2015). När det gäller etik och fokusgrupper kan den som intervjuar 

aldrig garantera att deltagarna inte för information vidare. Beroende av ämnets känslighet 

behöver val av metod därför noga övervägas (Wibeck, 2017).  
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En kombinerad sökning med både fritextsökning och ämnesordsökning ger en mer 

heltäckande sökning om aktuellt ämne. De Booelska sökoperanderna ”OR” och ”AND” 

används för att bredda och kombinera sökorden. Sökoperandernas närvaro är avgörande för 

att sökningen ska bli genomförbar (Kristensson, 2014). Likaså stärks trovärdigheten av 

sökning i flera databaser. Det ökar möjligheten att hitta artiklar som ger svar på syftet. Alla 

artiklar som hämtats via databasen Cinahl var Peer Reviewed vilket  också ökar 

trovärdigheten då artiklarna genomgått vetenskaplig bedömning. Tillförlitligheten stärks 

genom att författarna var för sig kvalitetsgranskat artiklarna och sedan jämfört dem 

tillsammans (Henricson, 2017). Granskningarna stämde väl överens med varandra, varav 

majoriteten var av hög kvalitet. Den artikel som sorterades bort i granskningen hade tydligt 

låg kvalitet i jämförelse med övriga. Fördelen med fritextsökningen var att en överblick av 

tillgängligt material framkom. En svaghet med att enbart använda sig av ämnesordssökning är 

att den senaste forskningen, på grund av databasernas eftersläpning, uteblir. Brist på kunskap 

och erfarenheter av utförandet av manifest innehållsanalys kan ses som en svaghet. 

 

Genom att resultatet har varit framlagt i handledningsgruppen och då flera personer har 

granskat resultatet är detta något som styrker trovärdigheten (Henricson, 2017). Uppsatsen 

anses ha viss överförbarhet till liknande sammanhang vilket i detta fall är vuxna patienter med 

stomi belägen i mag- tarmkanalen, då urvalet har en bred variation gällande ålder, kön samt 

representeras från olika delar av världen (Henricson, 2017). Det som talar emot 

överförbarheten är att deltagarna inte alltid var tydligt beskrivna när det gäller till exempelvis 

civilstånd, religion och arbete. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att det är upp 

till läsaren att avgöra överförbarheten. Författarna har under uppsatsens genomförande inte 

upplevt sin förförståelse som ett hinder för att nå ny kunskap och förståelse. Det har funnits 

ett genuint intresse och engagemang i analysprocessen av de valda artiklarna. Trots 

medvetenhet och även samtal om förförståelsen och en ambition att lägga den åt sidan kan det 

enligt Henricson (2017) finnas risk att den påverkat resultatet.  Likaså kan det ses som en 

styrka att samtliga utvalda artiklar genomgått en etisk granskning. Möjligen skulle det mest 

korrekta varit om forskarna till alla utvalda artiklar tydligt beskrivit att 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer följts. På grund av litet utbud av vetenskapliga artiklar 

hade det varit svårt att ha det som krav. Helsingforsdeklarationen beskrivs av Kjellström 

(2017) vara den mest inflytelserika av de etiska koderna. Det är svårt att avgöra deltagarnas 

sårbarhet och hur människovärdet kan ha påverkats. Inga barn deltog men däremot kan inte 

övriga sårbarhetsfaktorer som exempelvis familjerelationer och socialt utanförskap uteslutas. 
 
Resultatdiskussion 

De viktigaste fynden som framkommer i resultatet är vikten av ett gott bemötande från 

sjuksköterskan, hur nära relationer påverkas samt betydelsen av gemenskap mellan 

stomibärare. 

 

Resultatet visar att bristande information om stomivård skapar en oro och rädsla som kan 

undvikas om sjuksköterskorna har rätt kunskap. I närvaro av stomisköterskan kan patientens 

lidande minskas för att undgå situationer som Freitas de Amorim et al. (2018) synliggör där 

patienter inte vågar ta upp frågor om sin nya livssituation. Likaså skulle inte patienter själva 

behöva söka information via internet (Bonill-de las Nieves et al., 2014). Stomisköterskan 

måste vara fullt engagerad och närvarande i den individuella patientens situation. Några 

patienter upplever livet med stomi som traumatiskt men med rätt information och 

undervisning av stomisköterskan kan det istället resultera i en hanterbar livsstil. Vetskap om 

att stomisköterska finns tillgänglig ger dem trygghet och ett lugn (Bonill-de las Nieves et al., 
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2017). I resultatet framkommer det att patienter bemöts med motvilja och nonchalans av 

sjuksköterskorna. Mötet mellan patient och sjuksköterska spelar en stor roll för hur patienten 

upplever sjuksköterskans kompetens och sjukvården i allmänhet. Enligt Kuluski et al. (2014) 

upplever patienter med allvarlig kronisk sjukdom att sämre kommunikation och samordnad 

vård är mer påtaglig än hos patienter i allmänhet. De får därmed inte sina behov tillgodosedda 

fullt ut. Zhang, Wong och Zheng (2017) påstår däremot att sjuksköterskan är den som har 

mest kontakt och kunskap om patientens specifika situation. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att avsaknad av kunskap kan bidra till att patienten upplever ett vårdlidande. Vidare 

framkommer det i resultatet att patienterna upplever att sjuksköterskorna lägger mer fokus på 

att stödja dem i den fysiska omvårdnaden än att se till deras emotionella behov. Canzan, 

Heilemann, Saiani, Mortari och Ambrosi (2014) poängterar att det inom sjuksköterskans 

kompetens ingår att utifrån ett nyanserat perspektiv se patientens behov, både fysiskt och 

emotionellt. Sjuksköterskan är en möjlighet för att unvika ett sjukdomslidande vilket styrks av 

Soares-Feitosa et al. (2019) som menar att sjuksköterskan bör utgå från patientens livsvärld 

för att kunna individanpassa omvårdnaden. Det har därmed tydliggjorts att patienter behöver 

en god kommunikation och tydlig information för att kunna hantera sin vardag samt för att 

minska det lidande som en stomioperation kan innebära. En närvarande och kunnig 

sjuksköterska som bjuder in till samtal och inger trygghet behövs. 
Svårigheter att både inleda nya relationer och bevara den relation som patienten för 

närvarande lever i på grund av den kroppsliga förändringen lyfts fram i resultatet. Enligt 

Ramirez et al. (2014) har en förändrad kropp en negativ påverkan på patientens identitet då 

kroppens normala funktioner förändrats. Resultatet visar även att det som tidigare i livet varit 

viktigt i en intim relation blev i samband med stomioperationen inte möjligt att uppnå. 

Kuluski et al. (2014) styrker det då tidigare värdefulla relationer blir påverkade av en kaskad 

av kriser på grund av sjukdom. Det leder till ökade utmaningar fysiskt, psykiskt och socialt 

vilket resulterar i att patientens relationer begränsas. I motsats till kvinnan i resultatet som inte 

har stöd från sin make framhåller Ramirez et al. (2014) en kvinnlig patient som anser sig själv 

vara barriären i relationen mellan make och övriga familjen. Hennes kroppsförändring 

påverkar känslan av att vara en hel person, trots att make och familj är stöttande. Lorentsen, 

Nåden och Saeteren (2018) förtydligar att den levda kroppen är i ständig dialog med 

omvärlden. Det är genom den patienten får tillgång till andra människor. Den förändrade 

kroppen berör inte enbart patienten utan även de närstående. Vidare menar Ramirez et al. 

(2014) att många kvinnor tror att det är svårare att få en stomi om kvinnan är ung och utan 

partner. De vill inte blotta stomipåsen eller visa sig nakna med risk för att bli avvisade i 

intima relationer. Ett livslidande kan därmed synliggöras genom att vara hämmad av sin 

sjukdom och inte nå sina drömmar som att finna en partner och bilda familj. Det handlar även 

om hur patienten själv accepterar sin situation och sjukdom som styr hur de interagerar i nära 

relationer. Saunders och Brunet (2019) menar att patienter känner en oro och otrygghet om 

komplikationer skulle uppstå vid fysisk aktivitet med andra. Omgivningens reaktioner och en 

ovilja att göra dem obekväma har en betydande roll för att patienter väljer bort den 

gemenskapen. Samtidigt finner vissa patienter det viktigt med fysisk aktivitet för att undvika 

depression samt bibehålla självkänslan och självförtroende. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan är lyhörd inför de personliga kriser som kan uppkomma i samband med en 

förändrad kropp. Det är även viktigt att patienten känner förtroende för att kunna delge sig 

sina bekymmer. Sjuksköterskan har ansvar för att skapa vårdande relationer, för att 

gemensamt finna lösningar som förhindrar ett livslidande på grund av den kroppsliga 

förändringen. För att patienter ska få möjlighet att fortsätta och även våga inleda nya intima 

relationer behöver även de närstående vara delaktiga i samtal och information.  
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Resultatet belyser att flertalet patienter upplever det positivt att finna ett sammanhang där 

erfarenheter gällande stomivård kunde delas med andra i samma situation. Gemenskapen som 

upplevs ökar välbefinnandet och styrks av Zhang et al. (2017) som hävdar att patienter som 

får möta människor som levt med stomi under lång tid underlättar beslutstagande inför 

operationen. Patienterna får en inblick i hur livet kan upplevas genom realistisk och väsentlig 

information. Gage–Bouchard, LaValley, Mollica och Beaupin (2017) beskriver att för att nå 

hälsa genom mening och sammanhang använder patienter sig av internet och sociala medier 

vilket har kommit att bli en viktig resurs. Där kan emotionellt stöd i form av uppmuntran och 

empati delas samt specifika strategier för individuella behov synliggöras. Det leder till ökad 

kunskap och medvetenhet om hälsan. Nära vänner och familj är däremot mer viktig för 

patientens praktiska behov av hjälp och logistik. Patienter påtalar behovet av stöd från andra 

stomibärare, något som sjuksköterskan bör ta i beaktning. Sjuksköterskan bör presentera de 

möjligheter som finns, som exempelvis organsiationer för stomibärare. Kontinuerlig 

uppföljning efter stomioperationen, gärna hos stomisköterska, kan också vara till stöd för 

patienten. 

 

Framtida forskning 

Vidare forskning vore önskvärt när det gäller stomimaterial. Skulle en ny typ av fästanordning 

utvecklas för att i sin tur göra påsbytet enklare? Kanske tarmen i framtiden kan läggas ut på 

annan plats än på framsidan av buken, vilket i sin tur kan främja nära relationer och intimitet. 

Intressant vore även forskning inriktad på en viss åldersgrupp eller kön, som exempelvis unga 

män. Hur skiljer sig deras upplevelse jämfört med äldre eller kvinnor? 

 

SLUTSATS 

 
Resultatet visar att patienterna uttrycker behov av anpassa och vänja sig till ett nytt 

annorlunda liv, vare sig de vill eller ej. Det saknas mycket stöd och information från 

sjukvården där patientens fysiska, psykiska och sociala behov inte möts tillräckligt. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att se till patientens unika livsvärld och behov. Trygghet 

infinner sig då vetskap om att en vårdkontakt kan nås, gärna i form av en stomisköterska. Det 

talar för att tillgängligheten till stomisköterskor bör ökas. Patienter har även behov av 

fungerande relationer. Både vad gäller relationen till sjuksköterskan samt till närstående och 

andra stomibärare.  

 

Kliniska implikationer 

Den digitala världen har fått ett allt större utrymme i människors liv, något som sjukvården 

bör dra nytta av. Via olika plattformer som exempelvis skype, forum och chatt skulle möten 

kunna äga rum utifrån patientens behov av gemenskap med andra stomibärare. Att dessutom 

bli tilldelad en mentor, som själv är stomibärare, kanske kan bidra till att livet med stomi 

upplevs enklare där stöd och information blir mer lättillgängligt för patienten.  
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mot hud.   

   

Hernán &   

Umpiérrez  

  

2013  

  

Uruguay  

Living with an ostomy: 

perceptions and 

expectations from 

Social phenomenolog 

perspective  

Att förstå livs-

förändring hos patienter 

med kolostomi samt 

utforska deras 

förväntningar på 

Kvalitativ studie

  

  

n=9  

  

  

Hög ● Måste anpassa sig oavsett  

● Måste vänja sig vid ett nytt liv - livet blir 

annorlunda.    

● Hjälp från familjen gör det lättare "hade dött 

om ej familj"    



  
 

 

 

  

  

Cinahl  

  

omvårdnaden.

  

  

  

Godkänd av etisk 

kommitté  

● Hjälp/ stöd sjuksköterska - lättare hantera. 

Någon som visar hur du ska göra - (ljuset i 

tunneln).    

● Stryka i tron - det här fixar jag! 

   

  

Thorpe et al.  

  

2013  

  

England  

  

  

  

  

Cinahl  

Healthcare   

experiences of patients 

following faecal output

  

stoma-forming surgery: 

A qualitative  

exploration  

Att utforska  

individuella   

upplevelser av att 

leva med en   

nytillkommen 

stomi och   

interaktion med  

sjukvård över tid 

med syfte att nå ut 

med information.

  

Fenomenologisk 

metod  

  

n=12  

  

  

  

  

Godkänd av etisk 

kommitté  

Hög ● Relationen mellan sjuksköterska - patient 

viktig. Kan påverka upplevelsen att leva med 

stomi. 

● Dåligt lärda av sjuksköterska - oro hur det ska 

gå hemma. Patient ej redo att klara allt hemma - 

var tvungen.    

● Minskad autonomi beroende på hur mycket 

hjälp från sjuksköterska.    

● Ångest inför stomihantering hemma.  

● Vara förberedda - information, kunskap, 

förståelse för diagnos, livet efter.  

● Information önskades vara tydlig och ärlig. 

● Betydelsefullt med tillgänglighet till stöd och 

hjälp.    

● Familj och närstående viktiga  

● Förväntingarna stämde inte alltid överens med 

verkligheten    

● Lära sig av andra - dela erfarenhet.  



  
 

 

 

●Att lära sig hur den egna kroppen fungerar trots 

support - bli expert på sin egen kropp. 

    

Sun et al.  

  

2014  

USA  

  

  

Cinahl  

From diagnosis 

through 

survivorship:health-care 

experiences of colorectal 

cancer survivors with 

ostomies.  

Att beskriva   

sjukvårds-  

upplevelsen hos 

patienter som överlevt 

koloncancer och lever 

med stomi.  

Kvalitativ ansats

  

  

Fokusgrupper

  

n=33  

  

Godkänd av etisk 

kommitté  

Medel ● Positiv upplevelse om sjuksköterskan var 

engagerad och hjälpsam i omvårdnaden av 

stomin. 

● Negativ upplevelse om sjuksköterska hade 

dålig kunskap - missnöjdhet försvårar 

anpassning till det nya livet. 

     

● Söker info på internet, ej tillräckligt. Vet ej hur 

man ska fråga.   

● Långtidsperspektiv - utbyta erfarenheter, gå i 

grupper.   

   

Danielsen  

et al.  

  

2013  

  

Danmark  

  

  

Cinahl  

Impact of a   

temporary stoma on 

patients' everyday lives: 

feelings of uncertainty 

while waiting for closure 

of the stoma  

Att undersöka hur 

patienters vardag 

upplevs med  

tillfällig stomi.

  

Kvalitativ ansats

  

  

n=7  

  

 

Etisk kommitté 

tillfrågad men ett 

godkännande 

ansågs ej 

nödvändig  

Hög ●Psykiskt svårt och plågsamt att leva i ovisshet 

och osäkerhet om framtiden.   

● Svårt för patient att involvera och visa stomin 

för närstående.   

● Stomi är kopplat till skam och skuld. 

Kroppsmissbildning  

●Tabubelagt   

●Vårdpersonals kompetens ifrågasätts - patienter 

känner osäkerhet.   

● Byta erfarenheter med andra anses viktigt. 



  
 

 

 

enligt dansk lag.

  

● Hopp om framtiden då datum för stängning av 

temporär stomi blev viktigt.  

● Att kunna hantera stomin var nr 1 för att 

anpassa sig.   

   

Costa da Rosa et 

al.  

2016  

  

Brasilien  

  

Cinahl  

Resilience in families of 

people with cancer  

colostomy: A look  

from the belief system.

  

Att identifiera det 

underlättande och 

hindrande  

trosuppfattningarna 

i familjer till   

personer med  

kolostomi  

Kvalitativ ansats

  

  

  

n= 15  

  

  

Godkänd av   

etisk kommitté

  

Medel ● Livet är kvar, finns alltid någon sam har det 

värre    

● Familj och vänners betydelse.   

●Uppmuntran och support gav styrka och positiv 

attityd vilket underlättande rehabiliteringen och 

återgående till vardagligt liv.  

● Att byta erfarenheter med andra.  

● Vänner kan ibland hjälpa mer än familjen. 

Blod är inte alltid tjockare än vatten. 

   

  

Hueso-  

Montoro  

et al.  

 

2016  

  

Spanien  

  

PubMed  

  

Experiences and coping 

with the altered body 

image in digestive stoma 

patients.  

Att beskriva hur 

patienter hanterar 

nyheten om stomi likväl 

som   

upplevelsen om den nya 

kroppsliga 

verkligheten.  

Kvalitativ studie

  

  

Semistrukturerade 

intervjuer  

  

n=21  

  

  

  

Hög ● Först förnekelse sedan acceptans  

● Väntar med operation tills ingen annan utväg 

finns.    

● IBS-patienter ser generellt stomin som ett slut 

på lidandet    

● Patienter med temporär stomi hanterar livet 

bättre och lättare då vetskap om ett normalt liv 

finnes.    

● Acceptans, det nya är en del av mig (stomin) 

● Många frågor. Kan jag leva som vanligt? 



  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

Etisk övervägande

  

● Känsla av rädsla och oro av att komma hem, 

otillräcklig kunskap.   

● Vissa känner nyfikenhet över stomin.  

● Olika känslor när patient såg stomin för första 

gången.    

● Beroende på tidigare erfarenhet avgjorde hur 

hanteringen blev. Positiv/negativ.  

● Skrämmande att röra stomin i början.  

● Svårt att finna ny partner då man såg sig som 

annorlunda.    

● Ger stomin smeknamn.   

● Ej behov av att gömma stomin. Skäms ej. 

● Autonomi viktig - vill kunna sköta sig själv. 

● Tankar om att inte kunna hantera sin stomi i 

framtiden.   

   

Smith et al.  

  

2017  

  

England  

  

PubMed  

The psychological 

challenges of living with 

an ileostomy: An 

intepretative  

phenomenological 

analysis.  

Att undersöka hur 

deltagarna förstår sina 

personliga upplevelser 

av att leva med 

ilesotomi.  

Kvalitativ metod

  

  

Semistrukturerade 

intervjuer  

  

n=21  

  

  

  

Hög - 

Medel 

● Den förändrade kroppen ger en negativ effekt 

på självuppfattning.   

● Onaturligt att ha tarmen utanpåliggande 

magen. 

● Kroppslig förändring innebar ett förtidigt 

åldrande    

● En stomi som är väldigt aktiv med läckage 

ingjuter en känsla av att vara värdelös.  

● Ser sig inte som en hel person. 



  
 

 

 

  

  

  

  

  

Godkänd av etisk 

kommitté  

  

●Sexualiteten påverkade en man efter 

borttagandet av anus.  

●Tröttheten försvann efter operation ileostomi 

●Upplevelse: bra att vara annorlunda- finna nya 

samtalsämnen och bekantskaper.  

●Osäkerhet leder till bättre självförtroende 

●Maken äcklad av hustruns stomi. Innebar 

delade sovrum - för att skydda sig själv och 

maken. 

●Oro över vänner reaktioner - toalettvanor inget 

man samtalar om.  

    

●Vänners bristande förståelse lite till barriärer i 

vänskapen.   

●Om man erfar negativa upplevelser från 

familjen -letar ny familj via internet, inom 

samma situation  

    

   

   

 


