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Bakgrund: Stomi är en artificiellt anlagd förbindelse av ett tarmavsnitt genom buken 
till hudytan. Att leva med stomi kan innebära fysiska komplikationer med psykosocial 
påverkan. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. 

Metod: Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar och analyserades 
utifrån Lundman och Hällgren – Graneheims (2017) manifesta innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att leva med stomi medförde en förändrad kropp som 
påverkade identitet och kroppsuppfattning negativt. Framförallt visar studien den oro 
som patienter med stomi upplever. Det rör sig om oro kring självständighet och 
begränsningar i det dagliga livet. En viktig del i vardagen var stödsamtal, för att 
acceptera sin nya livsförändring. 

Slutsats: Upplevelser av att leva med stomi innebär en förändrad livssituation med stor 
påverkan för patienten. Hälso- och sjukvården spelar då en betydande roll med stöd och 
information.  

 
Tack 

Författarna vill tacka sin handledare Lisbet Andersson för engagemang och hjälp på 
vägen. 

Författarna vill tacka sina familjer för många kloka råd och hjälp med skrivprocessen. 

  



  
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INLEDNING _________________________________________________________ 1	

BAKGRUND _________________________________________________________ 1	
Stomi ______________________________________________________________ 1	
Olika typer av stomi _________________________________________________ 1	
Komplikationer som kan uppstå med stomi ______________________________ 2	
Psykosocial påverkan ________________________________________________ 2	
Sjuksköterskans uppdrag _____________________________________________ 3	

TEORETISK REFERENSRAM _________________________________________ 4	
Vårdvetenskap ______________________________________________________ 4	
Hälsa ______________________________________________________________ 4	
Den levda och subjektiva kroppen ______________________________________ 5	
Livsvärld __________________________________________________________ 5	

PROBLEMFORMULERING ___________________________________________ 6	

SYFTE ______________________________________________________________ 6	

METOD _____________________________________________________________ 6	
Design _____________________________________________________________ 6	
Datainsamling ______________________________________________________ 7	

Urval ____________________________________________________________ 7	
Dataanalys _________________________________________________________ 7	

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER _____________________________________ 8	

RESULTAT __________________________________________________________ 9	
Förändrad kropp ____________________________________________________ 9	

Förlorad kroppskontroll _____________________________________________ 9	
Behov av anpassad kost ____________________________________________ 10	

Förändrad självbild ________________________________________________ 10	
Ensamhet och isolering ______________________________________________ 11	
Behov av stöd ______________________________________________________ 12	

Behov av stöd från familj ___________________________________________ 12	
Behov av stöd från omgivningen ______________________________________ 13	

DISKUSSION _______________________________________________________ 13	
Metoddiskussion ___________________________________________________ 14	
Resultatdiskussion __________________________________________________ 16	

SLUTSATS _________________________________________________________ 20	

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING _____________________________ 20	

REFERENSER ______________________________________________________ 21	

BILAGOR ___________________________________________________________ I	
Bilaga 1  Sökschema __________________________________________________ I	



  
 

 

Bilaga 2 Översikt över inkluderade vetenskapliga artiklar ingående i analysen (n = 
10) _______________________________________________________________ IV	
Bilaga 3  Enligt bedömning för studier med kvalitativ metod __________________ IX	
Bilaga 4  Mall för etisk egengranskning __________________________________ XI	
Bilaga 5  Exempel på hur analysen har gått till ___________________________ XIII	

 



  
 

1 
 

INLEDNING  
 

“I always make sure I´ve got spare bags in my bag and think perhaps I just 
need to go to the toilet and just check; so I think ahead more and plan 
more; that´s probably the only way I would say things aren´t normal.” 
(Thorpe & McArthur, 2017, s. 9) 

Ovanstående citat visar att leva med stomi innebär stor anpassning och planering i 
vardagen (Thorpe & McArthur, 2017, s. 9).  

I Sverige lever cirka 43 000 människor med olika typer av stomi. Denna siffra ökar 
succesivt varje år. Stomi är en följd till andra bakomliggande sjukdomar som påverkar 
tarm eller urinkanalen (Blixt, Hjort & Tollin, 2017). Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning samt under vårt arbete i vården, uppmärksammade vi att patienter med stomi 
funderade över hur det är att leva med stomi och hur livet kommer att te sig. Det är av 
stor vikt att öka kunskapen om upplevelsen av att leva med stomi då sjuksköterskans 
ansvarsområde  innefattar kompetens och senaste forskning för att kunna ge god vård 
med målet att främja fysisk och psykisk hälsa.  

 

BAKGRUND 
 
Stomi  

Ordet stomi är grekiskt och betyder ”öppning” eller ”mun”. Inom den medicinska 
terminologin är stomi en artificiell (konstgjord), kirurgiskt anlagd förbindelse av en 
eller tre tarmavsnitt och som sedan förts ut genom buken till hudytan (Juul Hellig & 
Skjodt, 2010).  

Syftet med en kirurgisk artificiell anläggning är att skapa ett medel för att kunna tömma 
kroppen från urin eller tarminnehåll i en påse via huden. Stomi kan vara tillfällig, 
exempelvis i väntan på att en skada eller anal sjukdom skall läka, varefter tarmen kan 
åter sammankopplas genom en ny operation. Permanent stomi innebär att mag-
tarmkanalen inte kan återställas tillbaka och patienten kommer att ha kvar stomin under 
resten av sitt liv. De vanligaste orsakerna till kolostomi är inflammatoriska 
tarmsjukdomar, bland annat Ulcerös kolit, Chrons sjukdom eller som avlastning av en 
anastomos i tjocktarmen. Orsaken till en urostomi är tumörsjukdomar i urinblåsan, 
neurogena störningar eller medfödda missbildningar (O´Flynn, 2016; Järhult & 
Offenbartl, 2013; Hallén, 2019).  

 

Olika typer av stomi  

Det finns olika typer av stomi. En stomi på tjocktarmen kallas kolostomi vilket innebär 
att en del av tjocktarmen används då till att konstruera kolostomin (Järhult & 
Offenbartl, 2013; Persson, 2008). 
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En stomi på tunntarmen kallas ileostomi, eftersom det är den nederste delen av 
ileum/tunntarm, som läggs ut (Nilsen, 2011). Loop-ileostomi är en tillfällig stomi som 
används för att skydda en nykonstruerad anastomos så att avföring inte läcker ut i 
bukhålan. Den används också för att avlasta tarmarna (Persson, 2008; Hallén, 2019). 
Urostomi är när urinledarna sys till ena änden på tunntarmsegmentet och den andra 
änden av tunntarmsegmentet läggs på hudytan på magen. Tunntarmen fungerar då som 
en reservoar för urin. Vid ureterostomi anläggs urinledarna direkt till utsidan av  buken 
(Järhult & Offenbartl, 2013). Stomin sköts på samma sätt som andra stomier med 
tarmanknytning (Hallén, 2019; Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

Komplikationer som kan uppstå med stomi  

En av de vanligaste komplikationerna är hudproblem. När huden kommer i kontakt med 
avföring kan denna fastna på stomiplattan och orsaka skador i form av sårbildning och 
hudirritation. Sår på huden runt stomi leder till att stomiplattan fäster sämre, vilket kan 
leda till läckage (Nilsen, 2011; Madum & Mortensen, 2010).  

 

Patienter som lever med stomi drabbas ofta av läckage på grund av förändrad 
sovställning, som även kan orsaka sömnstörning (Nafees, Storling, Hindsberger & 
Lloyd, 2018). Läckage och luktproblem väcker orolighet och en känsla av obehag. Det 
har i sin tur en stor inverkan på patienters dagliga livsstil samt deras aktivitetsnivå 
(Nafees et al., 2018). Dessutom kan felaktig bandageringsteknik eller olämplig 
placering av stomikonstruktionen, leda till läckage (Madum & Mortensen, 2010). 

 

Irritativt kontakteksem är ett icke-allergiskt eksem. Det uppstår till följd av kemisk eller 
mekanisk irritativ påverkan på huden. En så kallad epidermal stripping kan uppstå hos 
patienter som byter bandage för ofta. Ju oftare plattan byts, desto tunnare blir hudens 
skyddslager. Huden påverkas när plattan rivs bort eller dras av för snabbt och hudskador 
kring utkanten är vanligt förekommande (Madum & Mortensen, 2010). 

 

Psykosocial påverkan  

Att leva med stomi har stor påverkan på patientens liv både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Det har framkommit att patienter har skamtankar och upplever rädsla, oro och osäkerhet 
för att stomi skall synas, höras och lukta, vilket gör att de har svårt att anpassa sig och 
acceptera sin stomipåse på buken (Sales, Violin, Waidman & Marcon, 2010).  

 

Det framkom att vissa patienter hade även lättare att drabbas av depression efter att de 
hade fått en permanent stomi (Grant, McMuller, Altschuler, Mohler, Hornbrook, 
Herrinton, Wendel, Baldwin & Krouse, 2011). Den påverkar människans emotionella 
och fysiska välbefinnande. Rädslan för att bli begränsad av en stomipåse kan öka oron. 
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Det finns en rädsla att kroppen inte fungerar naturligt. Oro för att något ska hända vid 
fysisk aktivitet kan bidra till minskat självförtroende som i sin tur kan leda till 
besvikelse, nedstämdhet, sorgsenhet, uppgivenhet och en känsla av förlust. Det är lätt 
att patienten fastnar i deprimerande tankar efter operation.  

 

Kunskap om stomi bidrar till att minska patientens oro, rädsla och stress samt att hitta 
en känsla av trygghet och tilltro. Patientens inlärning att hantera sin stomi har stor 
betydelse för att kunna anpassa sig till ett nytt liv när hen får en stomi (Sales et al., 
2010; Diedold, 2016; Nevcombe, 2016). Houston (2017) beskriver en studie som har 
visat att män anpassar sig snabbare och accepterar stomi bättre än kvinnor. 

 

Sjuksköterskans uppdrag  

Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsan samt ge god vård och individuell anpassad 
omvårdnad till patienten som lever med stomi eftersom kroppen fungerar på ett annat 
sätt än tidigare. Sjuksköterskan är skyldig att ha en humanistisk och holistisk 
människosyn där patientens autonomi och värdighet respekteras. Målet är att nå fysisk, 
psykiskt och socialt välbefinnande och hälsa (Ekebergh, 2015a).  

  

Studier visar att sjuksköterskor behöver samla kunskap och information om patientens 
välmående och dennes egen uppfattning om stomi (Grant et al., 2011). Patienter kan ha 
olika erfarenheter och uppfattningar av sin ”stomiresa”. De anpassar sig på olika sätt 
med sina fysiska problem, samt sin känslomässiga stress och sociala svårigheter. 

 

Sjuksköterskans uppdrag omfattar också personcentrerad omvårdnad, vilket innebär att 
se personen bakom sjukdomen, åldern, symptomen eller beteendet (Socialstyrelsen, 
2011). En personcentrerad omvårdnad kräver god kännedom om patienten och dennes 
intresse och behov (Edvardsson, 2010). Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som 
allt mer blivit synonymt med god omvårdnad samt att se patienten som står i centrum. 
Personcentrerad vård fokuserar på att lära känna patienten, bland annat personens 
historia, värderingar, övertygelser, nuvarande situation och förmåga att förstå vad som 
händer. Det innebär också att ge god vård till patienter och att tala med patienter på ett 
respektfullt sätt. Patientfokus kommer alltid i centrum inom vården (Hewitt – Taylor, 
2018). Patienten har en förväntning av att bli bemött som en fullvärdig person 
(Edvardsson, 2010). Patientens delaktighet kan förklaras av att patienten är expert på sig 
själv i sitt liv (Dahlberg & Ekebergh, 2015). I hälso och sjukvårdsrapporten av 
Socialstyrelsen 2011 ska en god vård kännetecknas av att vården är personcentrerad, 
jämlik och säker. Ett gott bemötande, kunskaper, kommunikation och tillgängligheten är 
god grund för utveckling av varje individs behov och främjandet av delaktighet 
(Socialstyrelsen, 2011). Vårdpersonal bör i första hand reflektera över samt ha 
kommunikation med patienterna och i andra hand hjälpa dem formulera sina behov med 
olika typ av stöd (Borwell 2009). Patienterna som har stomi behöver stöd för att kunna 
anpassa sin situation efter en stomioperation (Gaddam & Asha, 2013). Sjuksköterskan 



  
 

4 

har en betydande roll i att undervisa patienten när denne får stomi och skall även kunna 
ge relevant information kring stomi för att underlätta för hen och bidra till att stärka 
känslor med stödjande ord (Houston, 2017).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskap  

Vårdvetenskap bidrar med kunskaper om människan i förhållande till hälsa, lidande och 
vård (Ekebergh, 2015a). Detta innebär att hälsa och välbefinnande bör vara i jämvikt.  

Målet grundar sig på systematisk framtagen kunskap och teoriutveckling inom det egna 
området. Det är viktigt att ge en grundkunskap till varje patient med stomi om de 
förändringar som väntar i deras liv. Detta för att hen ska kunna hitta egen väg och det 
som underlättar och gör deras liv värdefullt. Detta kan i sin tur leda till att individen 
skapar en uppfattning om sin hälsa och sitt välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010; 
Flensner, 2014). 

 

Vårdvetenskapens uppgift är att skapa den kunskapen som behövs för att möjliggöra ett 
vårdande tillstånd för patienten. Patientens hälsa har varit vårdvetenskapens mål för att 
kunna stärka hälsoprocesser samt lindra lidande. Hälsofrämjande innefattar 
välbefinnande och en känsla av frihet, sundhetstillstånd (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vårdvetenskap är relaterat till människan i olika livssituationer med särskilt avseende 
till hälsa (Arman, 2015). Caritas som står för kärlek och barmhärtighet, är grundmotivet 
för allt vårdande och de värderingar som format vårdvetenskapen (Asp & Fagerberg, 
2012). Den har en vetenskaplig ansats och ett patientfokus för att beskriva och analysera 
vårdande av patienter. Den innefattar akademisk disciplin vars yttersta syfte är att förse 
vården med kunskap för att kunna få nya idéer och inspiration som i sin tur leder till 
utveckling av den vårdande praxisen (Arman, 2015).  

 

Hälsa  

Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp med flera olika tolkningsnivåer. Dahlberg och 
Segesten (2010), beskriver ordet hälsa som ett befinnande där individen innehar ett 
tillstånd av friskhet. Kunskapen om hälsan kan vi få genom att människor berättar om 
sina upplevelser, sitt välbefinnande och att vara av värde i livet i biologiska och 
existentiella aspekter (Bergbom, 2012). Kroppen måste ha en bra balans mellan fysisk 
och psykisk hälsa. Ordet hälsa förklaras och beskrivs som ett begrepp som har olika 
betydelse för varje enskild person, det är därför svårt att föreställa sig den specifika 
betydelsen av begreppet. Hälsan är viktig i en persons livssituation, och kan förändras 
dramatiskt (Ibid.). Att leva med stomi kan hota både fysisk och psykisk hälsa, vilket kan 
skapa en stor orolighet. En fysisk påverkan är exempelvis hudirritation som kan uppstå 
och som kräver omedelbar medicinsk behandling. Att ha en allvarlig hudskada kan leda 
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till sämre livskvalité och därmed sämre hälsotillstånd (Nichols, Goldstine, & Inglese, 
2019).  

 

Den levda och subjektiva kroppen 

”Levd kropp är den kroppen som är upplevande och upplevd på samma gång, vilket 
innebär att man ”är sin kropp” det vill säga man inte har sin kropp” (Friberg & Öhlén, 
2012). Med termen den levda kroppen menar Heyman och Sandström (2008) att 
kroppen inte enbart är den biologiska organismen som utför rörelse och processer utan 
den är en unik sammansmältning av själen (Ibid.). Kroppen är människans identitet och 
integritet och varje individ har sin egen uppfattning av sin kropp. Det är via den levda 
kroppen som människor upplever sig själva och omgivningen (Forsberg, 2016). 
Personer lever subjektivt (upplever), vilket innebär att se personerna som en helhet i 
vården. Med helheten menas att människor är i grunden enheten kropp, själ och ande. 
Begreppen person och själv förutsätter begreppet subjekt (Norberg, 2010; Arman, 
2015).  

 

Patienter som lever med stomi beskriver den subjektiva kroppen som är fylld av 
upplevelser, erfarenheter, visdom och minnen. Stomi kan medföra ändringar i kroppen 
som även kan ge förändringar i livet till exempel svårigheter med aktiviteter som 
tidigare gjordes utan problem innan stomin lades upp (Friberg & Öhlén, 2017).  

 

Livsvärld 

Att leva med stomi kan förändra individens livsvärld. En del av förändringen är ett 
fysiskt ingrepp på buken. Livsvärld kan förklaras som individens subjektiva erfarenhet 
av sig själv och skiljer sig från andra personer. Livsvärlden är den värld i vilken vi lever 
våra vardagliga liv. Att beskriva livsvärlden ökar en persons kunskap om upplevelser. 
Varje person har sina egna förväntningar och erfarenheter angående sitt liv. De kan 
betraktas bland annat genom kunskap, tro, sammanhang, kultur och olika fenomen i 
livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet livsvärld inkluderar både till mening och 
sammanhang, hur människor upplever vad som är meningsfullt och vad som erbjuder 
sammanhang. Livsvärlden delas av alla – men är samtidigt väldigt unik. Exempelvis är 
en stomidrabbad patient expert på sin sjukdom och kan beskriva sin livsvärd det vill 
säga den världen som hen upplever (Dahlberg, 2014). Genom olika ställningstaganden 
och öppen tolkning av individen kan en ökad känsla av deltagande i vårdprocessen öka 
människors välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett livsvärdsteoretiskt 
perspektiv är den första grunden för förståelsen av hälsa som betonas av varje person 
som upplevde hälsa. För att kunna beskriva hälsan ur ett livsvärdsperspektiv krävs en 
teori som kan förklara ordet hälsa. Livsvärldsteorin kan relateras till patienten med 
stomi med deras nya upplevelser av vardagliga liv samt erfarenheter och handlingar  
(Ekebergh, 2015b).  
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PROBLEMFORMULERING 

 

Att få stomi innebär att leva med en artificiell anlagd öppning på buken för att tömma 
kroppen från urin eller tarminnehåll. Vanliga komplikationer är att upplevelsen av att 
basala funktioner inte fungerar i sin vanliga ordning på grund av läckage, lukt och 
gasbildning, vilket i sin tur leder till ett begränsat liv. Detta kan leda till minskad 
välbefinnande och sämre livskvalité. Dessutom finns en oro och rädsla för att kroppen 
inte fungerar naturligt, vilket leder till en inre obalans. Det är ofta förekommande att 
patienten har skamtankar och osäkerhet för att stomin skall avslöjas. Oroligheten över 
det begränsade nya livet leder till en inre ökad stress, vilket i sin tur minskar 
självförtroendet. På så sätt väcks en ökad känsla av besvikelse, nedstämdhet, sorgsenhet 
och uppgivenhet. Depreimerade tankar är också vanliga efter operationen.  

 

Information har en stor vikt för att patienten ska kunna återhämta sig efter en 
stomianläggning. Via information och samtal höjs livskvalitét, hälsa, välbefinnande, 
lindring av lidande och den personliga integriteten bevaras. För att ge en god vård krävs 
att sjuksköterskor får kunskap och djupare förståelse om att leva med stomi. Mot 
bakgrund av detta är det betydelsefullt att beskriva upplevelser av att leva med stomi. 
Det kan bidra till att främja hälsoprocessen.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. 

 
METOD 

 

Design 

En litteraturstudie valdes baserad på tio vetenskapliga artiklar. Studien antog en 
kvalitativ ansats. Denna metod valdes för att  sammanställa information som skulle 
kunna besvara upplevelser av att leva med stomi (Kristensson, 2014). Den kvalitativa 
ansatsen var induktiv, vilket innebär att studiens slutsats drogs utifrån inhämtat material 
från människors levda erfarenheter och att slutsatsen formulerades till en ny helhet 
(Kristenson, 2014).  Enligt Kristensson (2014) riktar en kvalitativ litteraturstudie till att 
specificera sig på ett relativt struktuerat arbetssätt. Enligt Friberg (2012) syftar 
kvalitativ ansats ytterligare på att beskriva essensen det vill säga kärnan som 
karakteriserar upplevesler utan att tolka det.  
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Datainsamling  

Sökning av artiklarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl (Bilaga 1) 
(Kristensson, 2014). PubMed berör både medicin och omvårdnad och i datadasen 
Cinahl berörs huvudsakligen omvårdnad och anses att vara lämplig för datainsamling 
inom vård- och vårdvetenskap (Kristensson, 2014).  

 

Urval  

Inledningsvis användes sökorden ostomy, stoma, komplikation, adaptation. Författarna 
undersökte många sökord för att komma fram till relevanta artiklar. För göra sökningen 
mer specifik användes ”OR” och ”AND” vid sökningarna. Ett selektivt urval gjordes 
sedan utifrån artiklarnas innehåll. Artiklarna lästes sedan många gånger (Bilaga 1). 

Första urvalet gjordes utifrån de lästa artiklarnas titlar. Urvalet bestod av tio 
vetenskapliga artiklar (Bilaga 2) och bedömdes utifrån följande kriterie: 
artikelförfattare, år, tidskrift, antal deltagare, land, artikelns syfte, metod, resultat och 
kvalité (Bilaga 2). Gallring gjordes utifrån artiklarnas abstrakt samt med fulltextläsning 
(Kristensson, 2014). De artiklar som inte tydligt handlade om stomi exkluderades 
direkt. Samtliga tio artiklar gick även vidare med denna urvalsprocess och sedan ingick 
de i studiens resultat. Därefter lästes artiklar i fulltext. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa, besvara syftet samt vara 
inriktade på vuxnas upplevelser av att leva med stomi. Artiklarna skulle också vara 
skrivna på engelska eller svenska och vara publicerade mellan år 2009 – 2019 och vara 
peer rewied. Exklusionskriterierna var artiklar som gällde närståendeperspektiv eller ett 
sjuksköterskeperspektiv (Kristensson, 2014).  

 

I det sista urvalet bedömdes de utvalda tio artiklarna att vara av godkvalité. Författana 
använde en granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003) (Bilaga 3) för att bedöma 
artiklarnas kvalité gällande abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och 
slutsatser. För att en artikel skulle kunna uppnå den högsta kvalitéts graden I, krävdes 
80%, grad II innebar godkänt kvalité 70% och grad III innebar 60%. De artiklarna som 
uppnådde grad I eller grad II valde författarna att inkludera. Av de tio kvalitativa 
artiklarna som passerade genom granskningen med bedömningsmall i sista urval, 
inkluderades slutligen till litteraturstudiens resultat (Ibid.). 

 

Dataanalys  

Datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Materialet i artiklarna 
analyserades manifest (Lundman & Hällgren – Graneheims, 2017).  Manifest analys 
betyder textnära beskrivning av det som texten säger och beskriver det som är uppenbart 
i texten. För att kunna analysera det valda materialet lästes de valda inkluderade 
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artiklarna igenom upprepade gånger. Stora textmängder studerades och identifierades 
med skillnader, likheter och mönster som var mer uppenbara och synliga inom löpande 
text (Kristensson, 2014). 

 

Meningsenheterna kontrollerades om de stämde överens med syftet. Kondenserad 
meningsenhet är en slags sammanfattning av essensen från meningarna för att kortfattat 
beskriva dessa utan att ändra huvudbetydelsen. Därefter formulerades koder med tanke 
på att komma till meningens kärna. Därefter sattes etiketter utifrån koderna. Ett antal 
subkategorier identifierades som ordnades i tre kategorier (Kristensson, 2014). 
Kategorierna är sammanfattningar av kodernas betydelse. 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) framhävs några viktiga etiska aspekter och 
principer som är nödvändiga att känna till i varje form av studie. I första hand kommer 
samtycke och informationskrav. Samtyckeskrav konstaterar att medverkan är frivillig 
och kan avslutas när som helst. Informationskrav berättar att deltagare alltid måste 
informeras. En annan princip är att vara rättvis, vilket innebär att alla deltagare 
behandlas lika. Konfidentionalitet är en annan princip som innebär att deltagare måste 
skyddas från att känsliga uppgifter sprids. Det ska säkerställas att uppgifterna garanteras 
att inte spridas till obehöriga och måste vara skyddade oavsett om det är digitalt eller 
genom papper. Det genomfördes dock en egengranskning som övervägde etiska 
aspekter inför studien som visade att inte någon formell ansökan om etikprövning 
behövdes (Bilaga 4). De första sex frågorna besvarades med nej och den etiska 
prövningen ansågs vara orelevant.  

 

Studiens författare använde citat för att stärka studiens innehåll. Att ta med citat i den 
här studien ansågs inte som något etiskt problem eftersom för varje citat användes 
relevant referens. Citaten var formulerade på engelska vilket författarna behöll för att 
undvika misstolkning. Hela analysprocessen gjordes genom att översätta artiklarna från 
engelska till svenska. Vid svåra engelska ord användes lexikon för att komma fram till 
rätt formuleringar. Under arbetet diskuterade författarna med varandra för att synliggöra 
reflektioner och tolkningar av de utvalda artiklarna, vilket gjorde att författarna kunde 
granska artiklarna på ett objektivt sätt. Genom detta tillvägagångssätt undveks ett 
felaktigt eller skevt resultat. På så sätt stärktes studiens trovärdighet och tilltförlitlighet 
(Kristenssion, 2014). 
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RESULTAT 
 

Resultatet baserades på tio kvalitativa artiklar som svarade an mot studiens syfte att 
beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Resultatet redovisades i fyra 
kategorier och i två underkategorier (Tabell 2).  

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 
Förändrad kropp Förlorad kroppskontroll 

Behov av anpassad kost 
Förändrad självbild  
Ensamhet och isolering  
Behov av stöd  

 

Behov av stöd från familj 

Behov av stöd från omgivningen 

 

Förändrad kropp  

 

Förlorad kroppskontroll  

Resultatet visade att en stomi innebar en förlust över sina egna kroppsfunktioner 
(Burch, 2011). Vilket upplevdes son en stor begränsning (Honkala & Berterö, 2009). 
Oro fanns även för att en del av ett viktigt organ tagits bort. Att inte ha kvar vitala 
funktioner såsom eliminationsfunktion kändes som att bli sviken av sin egen kropp 
(Tao, Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014). 

”...I realized quite soon that it was impossible to have a permanent 
appointment…it did not work out…it was most difficult…” (Honkala & 
Berterö, 2009, s. 20) 

Stomin medförde svårigheter med att vara på en plats en längre tid på grund av att lukt 
kunnde uppstå även gasbildning. Patienten var i behov av att kunna regelbundet byta 
stomipåsen. Lukt från stomin vid tömning beskrevs som avskyvärd. Känslan av 
uppenbar avföring, urin, odör och ljud ledde till att patienterna kände sig äcklade 
(Honkala & Berterö, 2009). Patienterna upplevde även begränsningar i samband med 
träming, exempel vid promenader. Det ledde till minskad aktivitet på grund av sin 
förlorade kroppskontroll och de minskade aktiviteterna ledde i sin tur till minskad 
energi (Villa, Manara, Brancato, Rocco, Stievano, Vellone & Alvero, 2018).  
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Resultatet visade att leva med stomi innebär alltså en förändrad kropp som ledde till 
utmaningar i vardagen. Patienter med stomi kunde ha svårt att använda vanliga kläder, 
byxor eller en snygg baddräkt (Honkala & Berterö, 2009; Kandemir & Oskay, 2017). 
Det kunde till exempel innebära att klädesplagg som vanligtvis valdes utifrån den egna 
klädstilen behövde anpassas för att dölja stomipåsen. Klädesplagg som valdes efter ett 
stomiingrepp gick ofta ifrån den egna klädstilen vilket gjorde att de kände sig 
annorlunda (Honkala & Berterö, 2009). Vid inköp av kläder uppstod känslan av den 
kroppsliga förändringen. De skulle både dölja påsen och kännas bekväma. De mer 
pösiga kläderna kunde kännas som någon annans stil och det kunde vara svårt att 
identifiera sig med den (Thorpe, Arthur & McArthur, 2016; Honkala & Berterö, 2009; 
Zhang, Wong, You, Zheng, 2012). Åtsittande kläder undveks eftersom de kunde skada 
stomin och därmed leda till läckage. Skärp eller hängslen undveks också (Zhang et al., 
2012). Kvinnor som bar stomipåse uppgav att deras kvinnliga kurvor och kvinnlighet 
ändrades eftersom stomin stack ut. (Honkala & Berterö, 2009; Kandemir & Oskay, 
2017). Stomin sågs som någonting som kunde göra dem generade exempelvis om den 
skulle börja lukta eller läcka (Tao et al., 2014). Problem med klåda, irriterad alltså hud, 
stomibråck, rengöring och tömning av stomi förekom. Hudirritation och dermatologiska 
problem visade sig ledde till oro och var ett hinder i processen av acceptans av stomi. 
Att välja rätt material och sätta fast stomibandaget på huden på rätt sätt förebyggde 
hudirritation (Honkala & Berterö, 2009; Tao et al., 2014; Zhang et al., 2012).  

 

Behov av anpassad kost  

Resultatet visade att leva med stomi innebar en anpassning av kost eftersom det 
påverkade stomin. Kosten hade stor betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan. 
Att inte kunna äta all kost innebar en känsla av att välbefinnandet minskade och att 
tvingas tacka nej till viss kost upplevdes tråkigt. Symtomen som uppkom vid intag av 
viss kost och som undveks var lök, kål, bönor eftersom det ledde till ökande besvär med 
gaser, lukt och lös avföring. Den förändrade kroppen gjorde att patienter uppgav att de 
hade svårigheter med anpassningsprocessen. Detta var till exempel sökandet efter en 
lämplig diet som var mycket individuell (Honkala & Berterö, 2009).  

Flertalet undvek till exempel alkoholhaltiga och kolsyrade drycker som var gasbildande. 
Det fanns en ständig oro och bekymmer över vad de skulle våga äta (Honkala & 
Beterrö, 2009). Förändrade matvanor ledde till förändrad eliminationsmängd (tömning 
av urin och tarminnehåll) och gav upphov till energibrist och trötthet för att kunna 
utföra fritidsaktiviteter (Honkala & Berterö, 2009; Zhang et al., 2012; Soarea Mota et 
al., 2015; Tao et al., 2014).  

 

Förändrad självbild  

Resultatet visade att leva med stomi innebar också en förändrad självbild. Det visade sig 
genom förlust av självförtroende (Villa et al., 2018). En patient beskrev att hen kände 
sig mindre värd jämfört med andra friska människor. Ärr och kvarvarande spår av ett 
kirurgiskt ingrepp påminde om en tidigare självbild som inte längre stämde (Honkala & 
Berterö 2009; Lindwall, 2012). Det som också orsakade obehagskänslor var bandaget 
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som kunde synas igenom kläderna samt att det kunde börja läcka. Lukten kunde då leda 
till en känsla av orenhet och ofräschet och påverka självkänslan (Villa et al., 2018).   

” Concerns relating to ability appearance include the distress of looking 
at the stoma for the first time, general stoma appearance and changes in 
overall bodily appearance. Kelly explored how awareness of disrupted 
bodily appearance in these ways can disrupt a person´s sense of self. 
Others also identify the appearance of the appliance or the experience of a 
filled stoma bag as engendering heightened feeling of self-consciousness.” 
(Thorpe & McArthur, 2017, s. 3) 

Förlusten av självförtroende blev ständigt närvarande i patientens tankar. Tankar om 
stomin och dess påverkan samt förändringen som kroppen genomgick kunde vara svårt 
att bearbeta för hjärnan. Patienten kände sig annorlunda. 

” I´ve lost my confidence, I am still wary of going out because it (the 
stoma) doesn’t behave itself.” (Thorpe & McArthur, 2017, s. 8) 

 Osäkerheten hos patienten var påtaglig. ”Ett svart moln” som ständigt fanns där och 
ibland gjorde sig påmind i tankarna när tarmkontrollen och stomipåsen inte fungerade 
som den skulle. Framtidsoron påverkade självförtroendet (Krogsgaard, Thomsen, 
Vinther, Gögenur, Kaldan & Danielsen, 2017). 

 

Ensamhet och isolering  

Resultatet visade att leva med stomi innebar att bli socialt isolerad. Det var vanligt att 
stomiopererade patienter kände sig äcklade av sig själva, vilket ledde till nedstämdhet 
och olust inför att umgås med andra. Detta kunde i sin tur göra att de valde att isolera 
sig ytterligare och därmed bli än mer ensamma (Tao et al., 2014). 

” The worst thing to cope with the frustration and not being able to do all 
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 & McArthur, 2017 s. 8) 

 Det var lätt att patienten hamnade i en ond cirkel när hen inte klarade av att göra vissa 
saker eller var tvungen att göra dem på ett nytt sätt. Detta kunde leda till hjälplöshet och 
depression som i sin tur kunde leda till isolering och ensamhet (Thorpe & McArthur, 
2017).  

Citatet nedan visar hur patienten med stomi kände sig fångad i en bur på grund av de 
begränsningar som uppstod till följd av stomiingreppet (Thorpe & McArthur, 2017).  

” You cannot put your mind on to anything because of what you´ve got 
and the fact that you´re trapped, and you felt like a caged animal in a 
way…and having that operation, within two weeks of that, totally different 
I felt.” (Thorpe & McArtur, 2017, s. 8)             
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Det var väldigt svårt att hitta en allmän bekvämlighet, framförallt när det uppstod dålig 
lukt från stomipåsen. Stomin var ett hinder i vardagslivet (Honkala & Berterö, 2009). 
Vissa vardagssysslor såsom att duscha, äta, sova och köra bil kunde behöva göras på 
annat sätt än före stomioperation. Om patienten exempelvis behövde vara hemifrån över 
natten krävdes material som hen behövde ta med och att ha tillgång till toalett. Detta 
gjorde att patienten blev mer isolerad då det krävdes större planering (Zhang et al., 
2012). Behovet av en närliggande toalett var ständigt överhängande. Vissa hävdade att 
detta var någonting som upplevdes genant och de hade svårare att ta sig ut och blev mer 
ensamma (Krogsgaard et al., 2017). 

” Well, it´s that I used to go for a walk everyday but know I can not… I 
hope I can find more energy to do things I used to do before.”  (Villa et al., 
2018, s. 49) 

En del hävdade också även att de inte hade energi att ta hand om sitt hem, göra 
hushållssysslor eller delta i olika sociala aktiviteter med barnen (Soares Mota, Von 
Schustuschitz dos Reis, Calcagno Comes, Lima Barro, de Oliveira Nörnberg & Silveira 
Chagas, 2015; Hokala & Berterö, 2009).  

 

Patienten kunde känna sig otillräcklig på arbetsplatsen och ha svårigheter att samtidigt 
sköta stomin. Detta eftersom patienterna oroade sig över stomihanteringen exempelvis 
vid toalettbesök. Detta ledde till att de inte kunde koncentrera sig lika bra på 
arbetsuppgifterna (Soares Mota et al., 2015; Honkala & Berterö, 2009). Andra 
begränsningar kunde vara teater- och biobesök eller bara en dag ute för att handla 
(Honkala & Berterö, 2009). 

 

Behov av stöd  

 

Behov av stöd från familj  

Resultatet visade att ökat stöd och assistans behövdes när stomin var nyanlagd. Stödet 
innebar exempelvis att få hjälp med att rengöra och lära sig att sköta om stomipåsen.  

Patienterna var också i behov av ökad stöd och assistans eftersom de hade svårt att klara 
av vardagliga sysslor åtminstone i början av stomin exempelvis vid cykling (Krogsgaard 
et al., 2017).  

”…it is …it is the hardest thing….you can not go at it vigorously…if we 
are going out cycling with the children or so… I don´t have the 
energy…//…or if we are walking… I have to take it … the family have to 
adjust to me …” (Honkala & Berterö, 2009 s. 21) 

Citatet ovan visar att den mentala påfrestningen kunde vara minst lika tung som den 
fysiska. Att behöva tänka att familjen behöver anpassa sig efter dem (Honkala & 
Berterö, 2009). Både patienterna och deras anhöriga tvingades genomgå förändringar 
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till följd av stomin. Patienterna med stomi upplevde även en känsla av att det var 
familjen som behövde anpassa sig efter dem (Soares Mota et al., 2015; Hokala & 
Berterö, 2009).   

 

Behov av stöd från omgivningen  

Vänner och patienter i liknande situationer var en viktig källa för känslomässigt stöd 
(Tao et al., 2014; Zhang et al., 2012). Patienter med stomi kunde vända sig till 
stödgrupper med andra patienter med stomi för att byta erfarenheter och prata om 
svårigheter de stött på. Efter stödgrupper gett information kring stomin fick patienterna 
lättare att vänja sig vid den nya situationen och kunde lättare ta kontroll över sin egen 
vård. Att få information och att kunna träffa andra i samma situation uppskattades av 
både patienter och anhöriga. Stödgruppen upplevdes som den största hjälpen eftersom 
patienterna ville mötas i sitt vardagliga liv för att diskutera problem relaterade till deras 
tillstånd. Inom gruppen kunde de utbyta tankar, känslor och praktisk erfarenhet (Zhang 
et al., 2012; Soares Mota et al., 2015). Allt som togs upp i stödgrupperna upplevdes som 
nyttig och användbar information för den egna vardagen. Patienterna kunde lätt relatera 
till varandra, vilket hjälpte dem att ta till sig informationen och hantera liknande 
situationer (Soares Mota et al., 2015). Vissa patienter kände sig bortstötta av sina 
partner och istället fick hjälp från sina vänner (Tao et al., 2014; Villa et al., 2018; 
Thorpe & McArthurs 2017). 

 

Resultatet visade att hälso- och sjukvården hade stor betydelse för patienters hälsa. 
Patienten med stomi behövde mycket information om omläggning och vård av 
stomipåsen, och det var viktigt att informationen uppdateras. En patient förklarade att 
den teknik för omläggning som hen fått lära sig inte längre fungerade och att hen inte 
hade fått någon ny information (Villa et al., 2018).  

”The method I had been taught before didn´t work anymore, it wasn´t 
good…but here they gave me another type of plate that perfectly fitted the 
stoma. Fortunately, thanks to this new method, everything´s fine.” (Villa 
et al., 2018, s. 50) 

 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna översiktsstudie var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. De 
fyra kategorierna som framkom var:  ”Förändrad kropp”, ”Förändrad självbild”, 
“Ensamhet och isolering”, ”Behov av stöd”. 
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Metoddiskussion 

Studien har baserats på en sammanställd information som inhämtats genom 
litteraturstudier av vetenskapliga artiklar. Tio vetenskapliga artiklar har analyserats 
utifrån en kvalitativ ansats för att skapa en större och bredare förståelse för en person 
och dess livssituation (Kristensson, 2014). Artiklarna beskriver också patienter i olika 
åldersgrupper, då författarna ville få en variationsrik bild av hur stomi upplevs 
oberoende av den bakomliggande sjukdomen (Kristensson, 2014). 

 

Styrkan med kvalitativ forskning var att få djup och rik kunskap om patienters 
upplevelser, tankar eller erfarenheter (Kristensson, 2014). Litteraturstudien ansågs som 
ett bra sätt för att finna forskning inom det valda ämnesområdet. Enligt Kristensson 
(2014) finns möjligheter att skaffa ny kunskap samt utveckla förmågan att söka, värdera 
kunskapen och kunskasputvecklingen på en vetenskaplig nivå. Genom att använda 
tidigare bearbetad data går det dock att tillgodogöra sig mer material och skapa en 
övergripande bild. På så sätt skall det finnas olika perspektiv och ideér på den 
nuvarande förståelsen. Materialet komprimeras sedan till en så kallad kunskapsspiral. I 
teorin finns ett eller flera påståenden som utgår från att klargöra syftet med den 
struktuerade kunskapen. Den dominerande spiralinbyggda förståelsen kan sedan 
diskuteras och debatteras till en formad, formell och tyst kunskap effektivt i det praktika 
lärandet. Översiktsstudier möjliggör en kartläggning av kunskapsläget och vilka 
områden som kräver ytterligare forskning inom stomipatienternas upplevelser kring 
stomi. Detta för att se vilka riktlinjer som ska sammanvävas eller vilka förslag på 
förändrat arbetssätt som ska implementeras. En annan styrka som lyfts fram är att 
sammanställa relevant kunskap som sedan kan omsättas i praktiken. Exempelvis 
kunskap som sammanställs för att utreda vilka åtgärder som är bäst för 
stomipatientgruppen (Kristensson, 2014).  

 

En svaghet med denna metod är att resultatet baseras på tolkat material. Språkförmågan 
är avgörande för att detta inte skall leda till missuppfattningar och feltolkningar 
(Kristensson, 2014). En kvalitativ metod är att föredra för en studie som skrivs om 
människors tankar, upplevelser och erfarenheter som är omöjliga att standardisera, 
bekräfta eller generalisera (Kristensson, 2014). Hos de flesta patienternas upplevelser 
hittades sällan några positiva aspekter. Trots att det hade varit intressant att göra en egen 
intervjustudie för att inskaffa direkt information och att själv förstå nyanser i de 
intervjuades berättelser. Denna metod valdes dock bort på på grund av tidsbrist 
(Kristensson, 2014). En kvantitativ studie strävar efter att vara så objektiv som möjligt 
för att kunna undersöka existensen av likheter och skillnader och även orsak och 
effekter mellan olika fenomen (Kristensson, 2012). På så sätt skulle en kvantitativ 
studie inte vara lämplig för att kunna ge svar på upplevelse av att leva med stomi 
(Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Datainsamlingen gjordes från två databaser – Cinahl och PubMed, för att öka validitet 
och reliabilitet som är grundläggande begrepp inom forskning (Kristensson, 2014; 
Henricson, 2012). Databaserna underlättar för en litteratursökning som därmed blir mer 
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specifik (Kristensson, 2014). Dessutom ges en stor möjlighet att kombinera söktermerna 
med exempelvis AND, OR och NOT (Kristensson, 2014). Under sökprocessen i 
databaserna användes sökorden ”Ostomy”, ”Stoma”, ”Complication” och ”Adaptation” 
och ansågs vara relevanta för studies syfte och passade inklusionskriterierna. Artiklarna 
som inkluderades i studien baserades på etiska ställningstaganden, vilket är en viktig 
aspekt för att påvisa att forskningsetiken är tillgodosedd (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Innehållsanalys användes baserat på manifest analys. Kristensson  (2014) och Henricson 
(2012) menar att det krävs kunskap och erfarenhet för att genomföra en innehållsanalys 
av artiklarna. Vid bearbetningen var det svårt att komma fram till de uppenbarliga 
koderna (Bilaga 5) därför lästes materialet och artiklarna igenom många gånger. 
Kodningen gjordes gemensamt för att innebörden skulle kunna analyseras. Manifest 
innehållsanalys bearbetades utifrån ett relativt strukturerat arbetssätt för att kunna 
identifiera mönster, likheter och skillnader (Kristensson, 2014). Studiens design stärks 
av att den är baserad på en induktiv ansats som riktar sig åt att ta fram patienters 
upplevelser ur artiklarna. En induktiv ansats innebär att en slutsats formuleras genom att 
gå från delarna till helheten. Genom att använda artiklarna med en kvalitativ ansats var 
det lättare att uppnå och besvara studiens syfte samt att kunna få en djupare kunskap om 
vilka upplevelser patienter hade (Kristensson, 2014). Ett sökschema enligt Kristensson 
(2014) användes för att ytterligare höja studiens tillförlitlighet. Sökschemat 
presenterades i en bilaga (Bilaga 1).  

 

Författarna genomförde därefter en kvalitétsbedöming av de utvalda artiklarna (Bilaga 
2) för att kunna identifiera och värdera relevanta studier samt kunna uppfylla studiens 
syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna som valdes ut för resultaten baserades 
på studier som hade gjorts under de senaste tio åren. Efter kvalitétsbedömning 
granskades artiklarna utifrån de uppsatta inklusionskriterierna. De granskades sedan 
genom en granskningsmall av Carlsson och Eiman (Bilaga3) (2003). Artiklarna som 
valdes ut var peer review och skrivna på engelska. Brister och feltolkningar i 
översättningen kan förekomma. Översättningsstöd i form av lexikon och hemsidor med 
synonymer användes för att översättningen skulle bli så riktig så möjligt. Vetenskapliga 
originalartiklar valdes då dessa är en förstahandskälla, vilket innebär att det är ny 
information som inte har tolkats och använts tidigare (Kristensson, 2014). Om äldre 
artiklar hade inkluderats hade resultatet inte visat en representativ bild över patienterna 
med stomi i dagens hälsosjukvård. Inklusionskriterierna var inte begränsade till något 
specifikt kön, geografiskt område eller stomipatientgrupp. Detta gjorde att urvalet blev 
både större och bredare, vilket i sin tur ökade variationen för denna studie (Henricson & 
Billhult, 2012).  

 

Om sökandet hade begränsats till en specifik stomipatientgrupp, geografiskt område 
eller kön skulle inte ett tillräckligt stort antal vetenskapliga artiklar med hög kvalité 
hittats. Studien hade troligen påverkats negativt (Henricson, 2012). Detta hade medfört 
minskad överförbarhet och generaliserbarhet som kan vara giltiga i andra sammanhang 
(Kristensson, 2014).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att beskriva patientens upplevelser av att leva med stomi.  

Resultatet visade att stomiingrepp påverkade patienters livskvalité och att de hade 
svårigheter i att etablera rutiner. Studiens resultat diskuteras utifrån stomins inverkan på 
patienter, sociala förhållanden, begränsningar till följd av stomin och komplikationer. 

 

Av studiens resultat framkom att patienter som levde med stomi upplevde en förändrad 
kropp och en förändrad relation till sig själva. Den förändrade kroppsliga självbilden var 
en av anledningarna till obehagskänslor och svårigheter med att acceptera sin stomi. 
Enligt Claessens, Probert, Tielemans, Steen, Nilsson, Dissing Andersen och Storling 
Zenia (2015) var framförallt kroppsbild och förändringen som bandaget och påsen på 
magen innebar något som påverkade livet tydligt hos de drabbade med stomi (Ibid.). 
Acceptans av ett liv med stomi var en stor utmaning för patienterna. Detta kunde 
påverka deras inlärningsprocess i stomiskötseln. När det kommer till personlig hygien 
kände patienten ett stort bekymmer exempelvis vid påsetömning i offentliga toaletter 
(Lim, Chan & He, 2015). 

 

Ett annat synbart fynd i resultatet visade att den mest framträdande effekten av att ha 
stomi var på patienternas aktiviteter i det dagliga livet. De kände sig begränsade när det 
gällde att fortsätta med sina normala aktiviteter bland annat att utföra enkla rörelser, 
duscha, utföra dagliga hushållssysslor, arbeta och träna. Patientens strävan efter att 
återuppta normala aktiviteter visades vara det viktigaste målet för att mäta deras 
livskvalitét. Det rapporterades om en minskning av dagliga aktiviteter som berodde på 
rädslan för läckage, lukt och oro över att stomipåsen kunde flytta på sig och lossna. Det 
fanns ett samband mellan patienternas förmåga att utföra kognitiva och sociala uppgifter 
och dennes förtroendegrad för att återuppta normalt arbete och sociala aktiviteter (Lim 
et al., 2015). Enligt Nichols et al. (2019) måste patienten alltid överbrygga sina 
svårigheter.  

 

Resultatet visade att det fanns en rädsla för att fysisk aktivitet kunde leda till skador på 
stomipåsen. Många behövde begränsa sina aktiviteter till ett lugnare tempo. Det centrala 
i resultatet visade på att patienterna uttryckte ett tappat självförtroende på grund av sin 
förlorade kroppskontroll, vilket ledde till att de medvetet undanhöll stomin för 
omgivningen. En negativ känsla gällande kroppen och svårigheterna med att kontrollera 
gaser från stomin var förknippad med över hur detta kunde vara störande för andra 
människor. En olustkänsla uppenbarade sig när stomipåsen fylldes med luft. Vid dessa 
tillfällen fanns det en risk att påsen kunde ses under kläderna. Studien visade att ha 
stomi var kopplat till känslor av osäkerhet (Kjaergaard Danielsen, Elgaard Soerensen, 
Burcharth & Rosenberg, 2013). Författarna såg även att det fanns en oro över att tappa 
kontrollen med tarmfunktionen samt läckage, lukt även oljud fanns ständigt med i 
patienternas tankar.  
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Resultatet visade att flertalet av patienterna kände behovet över att ändra sin diet. 
Dietändringar gjordes i hopp om att kunna kontrollera stomitömningen. Konkreta 
handlingar var att eliminera specifika livsmedel, justera storleken på portionerna vid 
måltiderna och utnyttja medicin som motverkar diarré. Claessens et al., (2015) skriver 
att flertalet klagade över att viss mat gav uppblåsthet i magen. Många avstod från  
kryddig, fet eller lättsmält mat, eftersom denna kunde orsaka större eliminationsmängd. 
Ett annat exempel är vernissagebesök som undveks på grund av att mat och dryck var 
inblandade. De förändrade matvanorna kunde ge upphov till energibrist och trötthet. 
Sökandet efter lämpligt diet kunde förlänga anpassningsproccesen (Burden et al., 2016). 
Det finns försiktighetsåtgärder för en god matsmältning som kunde bidra till att minska 
upplevelsen av uppblåshet i magen (Claessens et al., 2015). Dessa symtom påverkade 
kostintaget kraftigt (Burden et al., 2016).  

 

Andra resultat visade att det fanns en gemensam oro kring hälsan. Vissa patienter 
tappade vikt medan andra gick upp i vikt. Dessa symtom förändrade självuppfattningen 
som i sin tur understödde deras känslor (Burden et al., 2016). Viktförändringen ledde 
även till förändringar i det fysiska utseendet, vilket i sin tur orsakade tankar över den 
egna kroppsbilden. Den hälsoförändringen var orsaken till en sämre 
psykosocialanpassning (Burden et al., 2016). Hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet 
och välbefinnande. Hälsan är viktig i en persons livssituation. Att leva med stomi kan 
hota både den fysiska och psykiska hälsan. Kroppen mår bra av att ha en bra stabil 
balans mellan den fysiska och psykiska hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Utseendemässigt var patienterna med stomi bekymrade över stomiprodukterna som 
kunde vara synliga genom kläderna. Följaktligen begränsades patienternas val av kläder 
och deras utseende i den sociala situationen (Claessens et al., 2015). Patienterna valde 
kläder som kunde dölja påsen på magen, detta stämmer överens med vad andra studier 
visar (Nicholas, Goldstine och Inglese 2019). Slutsatsen är att det är påfrestande 
psykiskt att leva med en stomipåse då relationen till sig själv förändras och att det är 
viktigt att kunna dölja stomipåsen.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att patienten med stomi tog upprepade gånger upp 
känslan av att behöva hålla sig inom vissa begränsningar. De hade olika sätt att försöka 
normalisera sina liv. En bra start till anpassningen med stomi var gruppsamtal 
(Kjaergaard Danielsen, et al., 2013). Resultat visade att gruppsamtal gör det lättare att 
hantera svåra situationer som uppkommer längre fram i livet till följd av stomin. Enligt 
Kjaergaard Danielsen (2013) var patienterna överens om att det kunde vara lärorikt att 
prata med någon som hade stomi. Detta eftersom hen kunde lära sig av erfarenheter från 
andra i samma situation, samt ta del av små knep som tillhandahölls av andra patienter. 
Det fanns en insikt inom grupperna om att de var tvungna till att experimentera mycket. 
Många experiment återspeglade till bra lösningar (Ibid.). Exempelvis lära sig vad kan 
göras för att undvika läckage (Kjaergaard Danielsen et al., 2013). 
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Ett framträdande fynd i resultatet var det ständiga behovet av regelbundet stöd från 
sjuksköterska, läkare, familj och vänner. Att diskutera stressande livshändelser i ett 
stödjande samtal eller i grupp hjälpte till att kunna hantera situationen och oron. Samtal 
är en viktig del av framgångsrik hantering för patienter med stomi för att förstå sina 
erfarenheter på ett bättre sätt. Det främjade också anpassningsbeteendet hos patienter. 
Att skapa en miljö för patienterna där de kan dela sina känslor och tankar om den 
stressande situationen var viktigt (Lim et al., 2015). 

 

Ett centralt och dominerande resultat visade att primära stödkällor inklusive familj, 
vänner samt utbildning kring hälsofrågor var den största hjälpen de och deras familjer 
kunde få. Utbildningen gav lärdom om att hantera och kunna diskutera den ändrade 
livssituationen. Det var en stödjande hjälp samt en viktig del av framgångsrik hantering 
(Lim et al., 2015). En av de största positiva egenskaperna var att de fick möjligheter till 
att föra konstruktiva samtal och reflektera över stomihanteringen. Det fanns ett behov 
av dubbelt lärande patienter till patienter (Kjaergaard Danielsen et al., 2013).  

 

Resultatet visade att både patienterna och deras familjer upplevde att det kunde ta större 
kontroll över sin egen vård och snabbare vänja sig vid det nya livet när de fick mycket 
information kring stomi från vården. Det gick lättare att lära sig att leva med stomi för 
de som hade fått stöd från vänner, familj och patienter i liknande situationer men även 
information från vården. Enlig Hewitt – Taylor (2018) kommer patientfokus alltid i 
centrum inom vården. Det innebär att vården fokuserar på att lära känna patienten, 
värderingar, övertygelser i den nuvarande situationen och en förmåga till att förstå vad 
som händer (Ibid.). Slutsatsen var att både vården och familjen spelar en betydande roll 
för patienter med stomi. Det var lättare att anpassa sig till det nya livet när det fanns 
mycket stöd från omgivningen.  

 

Studiens resultat visade vidare att vårdpersonalen behöver vara mer informativ gällande 
omläggning och vård av stomin. Det är även viktigt att informationen uppdateras. Detta 
gör att patienten känner sig friare och lättare anpassar sig till det nya livet med stomi. 
Beaver, Latif, Williamson, Procter, Sheridan, Heath, Susnerwala och Luker (2010) 
skriver att det måste finnas en positiv förmåga över att vilja anpassa sig till ett nytt liv 
med stomi. Integrationen med stomi var en längre process än de förväntade sig. 
Patienterna kände sig försvagade på grund av sina förändrade toalettvanor. Resultatet 
blev att de isolerade sig och uppgav att det saknades information om stomiskötsel 
(Ibid.). En patient beskrev hur han föll i gråt av att se sin stomi för första gången. Det 
var chockerande för honom att se stomin på sin egen kropp (Kjaergaard Danielsen et al., 
2013).  

 

Personscentrerad omvårdnad skall enligt (Socialstyrelsen, 2011) lyfta fram individen. 
Begreppet har blivit synonymt med god omvårdnad och att patienten står i centrum. 
Detta innebär att se individen bakom sjukdomen, ålder, symtomen och beteendet. 
Sammanfattningsvis bör patienten få stöd via information kring stomi och undervisning 
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kring egenvård. Denna vård innebär en betoning av patientens delaktighet i 
hälsovårdsprocessen (Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

 

Resultatet visade att leva med stomi kan ändra patientens livsvärld. Genom olika 
ställningstaganden och öppen tolkning av individen kan en ökad känsla av deltagande i 
vårdprocessen öka patienters välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det saknas 
information hos patienter som har stomi och kräver stomiskötsel. Bristen på praktik 
resulterade i svårigheterna som de upplevde då de försökte hantera sin stomi på egen 
hand utan tillräcklig information när de återvände hem. På så sätt saknades en balans 
mellan sjuksköterskans hjälp och patientens självständighet i egenvård. 

 

 Utifrån studiens resultat bör patienten ges stöd för att hjälpa dem acceptera 
förändringar som bildats av stomin som de kommer att ha i deras kroppar och liv. Det 
var avgörande att hjälpa patienter i anpassningsprocessen under denna period (Lim et 
al., 2015). Resultat visade att sjuksköterskan har en viktig och betydande roll i att 
undervisa patienterna. Hen har ett uppdrag i sin profesion att utbilda om stomihantering 
och ha lämpliga strategier för patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sammanfattningsvis bör vården sträva efter att kunna ge varje patient en god insikt 
mellan hens fysiska och psykiska hälsa.  

 

Andra resultat visade att patienter hade sömnsvårigheter och sömnstörningar på grund 
av att stomipåsen inte satt fast ordentligt på bottenplattan och riskerade läckage. Oron 
över att komma åt den i sömnen och resultera i läckage fanns också med i bilden. Några 
kände ett konstant behov av att kontrollera anslutningen mellan påsen och bottenplattan 
(Claessens et al., 2015). Dessa problem orsakade frustration med en känsla av 
hjälplöshet i deras livssituation (Lim et al., 2015).  

 

Författarna till föreliggande studie fann att val av rätt material och rätt arbetesmetod för 
att fästa stomibandaget på huden bidrog till att förebygga hudirritation. Hudirritation 
och dermatologiska problem kunde leda till oro. Det var särskilt viktigt att kunna hjälpa 
patienter att förhindra läckage och hålla den peristomala huden frisk och oskadd runt 
omkring stomin. Det ligger i linje med studiens resultat om problematiken över de olika 
komplikationerna med stomin. 

 

 

 

 



  
 

20 

SLUTSATS 

 

Studiens resultat visade att patienter med stomi upplevde en förändrad livssituation och 
att stomin påverkade det sociala livet i olika situationer. Att få en stomi var något som 
skapade, såväl fysiska som mentala barriärer. Det var också tydligt att upplevelserna var 
varierande och orsakade mer lidande för vissa patienter än för andra. Resultatet 
tydliggjorde vilken oväntad förändring stomin medförde i patientens liv och gav insikt i 
varför detta sker.  

 

I resultatet framkom också att patienterna bör lära sig hantera förändringar som kommer 
till följd av stomin. Detta för att underlätta vardagen. Patienter med stomi upplevde 
även en förändrad kroppsbild och funktion, matintag, val av kläder, aktiviteter och sin 
arbetssituation. Sjukvårdsbehovet ökade till följd av ingreppet. En viktig del i vardagen 
var stödsamtal, för att acceptera sin nya livsförändring. Vissa patienter beskrev att de 
blev begränsade i livet efter stomipåsen, medan andra som fått hjälp av familj och 
vänner lättare kunde acceptera sin situation.  

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

 

Genom examensarbetet syns ett stort behov av fortsatt forskning som ska riktas mot 
mera konkreta metoder och kunskaper för att kunna förbättra livet efter en operation.  

I vissa länder sågs stomi som det sista alternativet. Detta kunde bero på kulturella 
skillnader. Det kunde vara relevant att undersöka varför det betraktas som skamligt att 
ha en stomi. Forskningen kunde bidra till att bryta den normen.  

 Om forskningen kring stomibandagering och stomiplacering breddas kommer det att bli 
till en stor hjälp mot de obehagliga problemen.  
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