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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Permanent tarmstomi är ett kirurgiskt ingrepp där en bit tarm läggs ut på magen 

och avföringen samlas upp i en stomipåse. Tarmstomi blir aktuellt då sjukdom eller skador 

föreligger i tarmen. Kvinnor med permanent tarmstomi kan uppleva en förändrad självbild 

och utveckla depressiva symtom. För att lindra kvinnornas lidande blir det därmed viktigt att 

sjuksköterskan har förståelse för deras livsvärld.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med permanent tarmstomi. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med ett induktivt tillvägagångssätt. 10 vetenskapliga 

artiklar valdes ut och analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Många kvinnor hade svårt att identifiera sig med den förändrade kroppen och 

upplevde sig ha lägre värde som kvinna. Tarmstomin påverkade deras själsliga välmående och 

kvinnorna upplevde begränsningar i det vardagliga livet. Avsaknaden av kontroll över 

tarmgas, lukt från tarmen och tarmtömning medförde känslor som osäkerhet inför 

omgivningens reaktioner. Emotionellt och psykosocialt stöd från partner och familj hade 

positiv inverkan på kvinnornas upplevelse av att leva med tarmstomi.         

Slutsats: Att leva med permanent tarmstomi innebar för kvinnorna en upplevelse av minskad 

livskvalitet och en viktig del i vägen mot försoning och acceptans var stödet från 

omgivningen.   

Nyckelord: Permanent tarmstomi, Upplevelse, Kvinna, Acceptans, Försoning. 
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1. Introduktion 

I olika vårdsammanhang har författarna mött kvinnor som lever med permanent tarmstomi. 

För dessa kvinnor har tarmstomin inneburit att de fått konfronteras med en förändrad kropp 

och för många har den haft en inverkan på deras liv både psykologiskt och fysiologiskt. 

Författarna har upptäckt att det för vissa kvinnor var svårt att se tarmstomin som en del av 

dem själva och blev intresserade av att studera kvinnors upplevelser av livet med permanent 

tarmstomi. 

2. Bakgrund 
 

2.1 Definition av tarmstomi  

Stomi är en kirurgisk öppning i kroppen som kan finnas mellan ett hålorgan och en öppning i 

huden eller så kan stomin anläggas mellan två hålorgan. För att ange var öppningen är 

placerad föregås stomi alltid med det organ stomin utgår ifrån. Vid anläggningen av en 

tarmstomi opereras en öppning till tarmen, tarmen tas ut, vrängs ut och in och sys sedan fast 

på huden. Vid kolostomi är den delen av tjocktarmen som kallas sigmoidenum utlagd på 

magen. Denna typ av stomi har ingen större inverkan på näringsbalansen då tarminnehållet 

hinner passera största delen av tjocktarmen. Upptag av vatten och salter fungerar som tidigare 

vilket gör att avföringen blir fast och risken för läckage är liten (Nilsen Aae, 2002). Vid 

ileostomi läggs tunntarmsmynningen ut genom bukväggen. Då upptaget av vatten och salter 

inte hinner ske då det inte passerar colon blir tarminnehållet löst och kan vara mycket 

hudirriterande. Tarmgaser är vanligt och avföringen har en speciell frän lukt vid denna typ av 

tarmstomi (Nilsen Aae, 2002; Persson, 2008).  

2.2 Orsaker till tarmstomi  

Orsaker till att kolostomi behövs kan vara cancer i tarmen, inflammationer som divertikulit, 

kronisk förstoppning, medfödda missbildningar, strålskador och övriga skador i tarmen 

(Nilsen Aae, 2002). Ileostomin anläggs vid Crohns sjukdom, ulcerös kolit, fistlar, skador och 

familjär polypos (Nilsen Aae, 2002). Vid en permanent ileostomi opereras colon alltid bort 

oftast till följd av inflammatoriska tarmsjukdomar (Järhult & Karsten, 2006) medan vid en 

temporär ileostomi är colon avstängd (Nilsen Aae, 2002). Ileostomin kan vara permanent eller 

temporär (Nilsen Aae, 2002).  
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2.3 Att leva med tarmsjukdom 

Människor som lider av tarmsjukdomar som ulcerös colit och Crohns sjukdom kan drabbas av 

svåra akuta diarréer som är både prövande och påfrestande för deras psykiska hälsa. De måste 

ofta bli inlagda på sjukhus då de svåra diarréerna gör att de förlorar vätska och blir så dåliga 

att de kräver sjukhusvård. Kolik och krampartade smärtor i samband med tarmtömningarna 

eller en molande känsla i magen kan också vara något dessa individer får kämpa med och det 

är vanligt förekommande för dessa patienter med viktnedgång på grund av undernäring. Även 

trötthet och orkeslöshet besväras patienterna av på grund av tarmsjukdom och feber, anemi 

och diarré. Dessa människor kan drabba av social isolering då rädsla för att inte kunna 

kontrollera avföringen leder till att de inte vågar lämnar hemmet. När situationen inte 

förbättras kan känslor av förtvivlan förstärkas med tiden (Almås, Reiten & Skrede Mordel, 

2002),     

2.4 Att leva med permanent tarmstomi 

2.4.1 Den förändrade kroppen 

Tarmstomin innebär en förändring av kroppens utseende och när det är en inkontinent 

tarmstomi innebär det att kontrollen över tarmtömningen går förlorad. Den första anblicken 

av tarmstomin kan ge känslor som motvilja och avsky (Persson, 2008) och kan innebära 

psykiska reaktioner som förvirring kopplat till den förändrade kroppsbilden (Nilsen Aae, 

2002). Kvinnor är den patientgrupp som har visat störst missnöje med sin kropp och har ökad 

risk för depressiva symtom efter stomioperationen. Kvinnor visar sig även ha en tendens till 

att se skillnad mellan sina kroppar och den ideala kroppen (Persson, 2008).  

2.4.2 Inverkan på klädval 

Det är vanligt med oro bland patienterna inför vilka kläder de kommer att kunna använda efter 

operationen. Vissa blir förvånade när de inser att många med tarmstomi kan ha tätt åtsittande 

kläder. Linningen på byxor och kjolar är lämpligast om den är ovanför eller nedanför 

tarmstomin (Nilsen Aae, 2002).  

2.4.3 Inverkan på kostvanor 

Efter ett ingrepp i mag- och tarmkanalen tar det ofta tid innan tarmarbetet återigen kommer 

igång. För de patienter som har genomgått en stomioperation innebär det dessutom att 

uppsugningsförmågan i tarmen och tarmrörelsernas duglighet till en början är rubbad. 

Tarmpassagen kan dessutom vara trängd till följd av svullnad. När patienten får börja äta är 

det därför viktigt att portionerna är små och vältuggade. Regelbundna måltider och allsidig 
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kost är det bästa för dessa patienter. Olika livsmedel kan i vissa fall skapa besvär för personer 

med tarmstomi i form av tarmgaser och lukt, vilket kan för många leda till begränsningar i det 

sociala livet (Nilsen Aae, 2002).  

2.4.4 Tarmgas, avföring och lukt 

Personer med tarmstomi upplever rädsla för att deras sociala liv kommer att påverkas negativt 

till följd av odör, läckage och ljud. Det leder till att det är svårt för många att fullt ut gå 

tillbaka till det livet de hade innan operationen med familj och vänner och de aktiviteter de 

tidigare har gjort (Persson, 2008).  

Enligt Nilsen Aae (2002) förväntas det att människan ska vara ren och torr. Lukt, ljud och 

avföring ska hållas privat, detta för att omgivningen inte varken ska höra gasljud eller känna 

lukt av avföring. Vid inkontinent tarmstomi förloras kontrollen på när tömning av 

tarminnehåll och gaser sker, då tömningen inte längre kontrolleras av en slutmuskel, som 

slutmuskeln vid ändtarmen. För personer med tarmstomi har en grundläggande funktion gått 

förlorad då personen inte längre använder toaletten på ett vanligt sätt. För många kan 

förlusten av denna kontroll upplevas förnedrande och vuxenidentiteten kan bli hotad.  

2.4.5 Inverkan på samliv och sexualitet 

För många av de som lever med tarmstomi medför den en negativ inverkan på den sexuella 

lusten då det upplevs generande att visa tarmstomin för en annan människa. Den försämrade 

självkänslan kan också vara ett hinder i en intim relation och den sexuella förmågan kan 

komma att försämras jämfört med innan stomioperationen (Persson, 2008). Psykosexuella 

problem som att patienten känner sig oattraktiv gör att det blir svårt att inleda sexuella eller 

återuppta ett sexuellt förhållande. Många stomiopererade upplever en känsla av att vara 

mindre attraktiva även när tarmstomin har blivit en accepterad del av dem själva (Persson, 

2008). Oro finns för att det kanske plötsligt inträffar läckage runt tarmstomin i samband med 

intima situationer. Vissa känner sig besvärade av att ha en stomipåse mellan sig och sin 

partner som innehåller avföring och många upplever tarmstomin som en belastning i en intim 

relation. Dock finns det även de som upplever att relationen har förbättrats efter 

stomioperationen då deras relation till varandra har stärkts av den känslomässiga resan 

(Berndtsson, 2008). 
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2.5 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska kod). För att en sjuksköterska ska kunna följa 

dessa ansvarsområden bör hon/han bland annat ha en inblick i patientens livssituation och bild 

av sin förändrade kropp.   

En permanent tarmstomi kan medföra förändringar i individens livssituation (Carlsson, 2004). 

Vanligtvis är individen inte medveten om sin kropp förrän en kroppsfunktion gått förlorad, 

det är först då ett särskiljande förhållande till kroppen uppstår. Kroppen blir till ett objekt som 

individen förhåller sig till och ses som något främmande och avskilt, då är det lättare att se det 

sjuka som något objektivt än subjektivt kopplat till individen. Främlingsskapandet inför 

kroppen blir en central del i individens identitetsförändring och det är sjuksköterskans uppgift 

att hjälpa patienten att överskrida denna särskiljande syn på kroppen och individen, till 

exempel genom att föra utvecklande samtal och bidra med information (Birkler, 2007). Som 

sjuksköterska blir det därmed viktigt att vara öppen och lyhörd för patientens känslor och 

reaktioner, då patientens känslor och kroppsuppfattning till följd av den förändrade kroppen 

har en negativ inverkan på livskvaliteten (Persson, 2008). Livskvalitet innebär ett mått på hur 

individen beskriver sitt välbefinnande (Birkler, 2007). I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

finns kraven på att bedriva en god vård och innebär att sjuksköterskans ansvar är att vara 

lättillgänglig, ha respekt för patientens integritet och självbestämmande och att kontakten 

mellan patient och vårdpersonal är bra. Enligt ICN:s etiska kod (2012-12-06) ska 

sjuksköterskans vårdarbete främja patientens trygghet i vårdmiljön där mänskliga rättigheter, 

sedvänjor, trosuppfattning och värderingar respekteras.  

Inför en planerad stomioperation träffar patienten en stomiterapeut, som är en 

specialistutbildad sjuksköterska. Tillsammans går de igenom information muntligt och 

skriftligt om hur en stomioperation utförs, vad det innebär att ha en tarmstomi och vilken 

utrustning patienten kommer att behöva. Efter operationen är stomiterapeuten med första 

gången tarmstomin ska tas omhand och hjälper patienten med utmätningen av stomipåsen. 

Patienten får även komma på återbesök hos stomiterapeuten (Nilsen Aae, 2002).  

Vissa personer negligerar sin tarmstomi under längre eller kortare tid vilket kan leda till att 

patienten har svårt att ta till sig den information som ges. Andra patienter kan bli överdrivet 

noggranna och anhöriga känner inte igen personen. Sjuksköterskan behöver då ha en god 

inlevelseförmåga och använda sin kunskap om människor i sorg och kris (Nilsen Aae, 2002).  
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När patienten har kommit längre i sin bearbetning och börjar ha funderingar är det viktigt att 

sjuksköterskan ger patienten möjlighet att få svar på sina frågor, känner sig trygg i att delge 

sina bekymmer och tankar och känner att ett psykiskt stöd finns hos sjuksköterskan. Detta är 

viktigt för att tarmstomin berör många delar av patientens liv som till exempel oro inför 

samlevnad och sexualitet. Speciellt viktigt är att sjuksköterskan tar upp funderingar kring 

dessa ämnen och diskuterar detta då det annars kan leda till att vissa patienter drabbas av 

psykos eller depression (Nilsen Aae, 2002).  

Sjuksköterskan behöver ha ett professionellt förhållningssätt som tillåter patienten att be om 

hjälp och att vara aktiv i utbildningen kring sin egen tarmstomi, så att patienten kan återfå 

kontrollen över sin egen kropp och underlätta bearbetningen av den situation tarmstomin har 

medfört. Sjuksköterskans arbete är att ge information och utbildning till patienten om dennes 

tarmstomi och då är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att individuellt anpassa 

informationen till varje patient. Patienten har genomgått en förändring och för vissa är det 

mycket som ska falla på plats, därför kan information med fördel ges i omgångar så att 

patienten känner att den hinner med. Information bör ges både muntligt och skriftligt och 

gärna tillsammans med anhöriga som fungerar som stöd och hjälp till patienten och när 

patienten får information vid upprepade tillfällen kan det motverka ångest, stress och 

osäkerhet. Information om stomiutrustning, stomivård och hudvård hjälper patienten att få 

tillbaka sin självständighet och bygger upp kompetensen och tryggheten och detta gör att 

patienten senare har lättare att möta andra människors funderingar i sin omgivning (Nilsen 

Aae, 2002). 

Det är viktigt att sjuksköterskan har realistiska förväntningar kring patientens utveckling och 

att de varken är för höga eller för låga samtidigt som sjuksköterskan ska se patienten som en 

människa med oanade resurser. När patienten sedan blir mer självständig är det viktigt att 

sjuksköterskan ger beröm när framsteg görs (Nilsen Aae, 2002).  

2.6 Livsvärld  

Livsvärlden är den subjektiva värld som individen lever i och utgår ifrån vid upplevelse och 

tolkning av den konkreta verkligheten. Individen upplever alltid världen ur sitt eget 

individuella perspektiv och kan inte ta sig ut ur sin livsvärld (Dahlberg, 2003). Upplevelsen 

av livsvärlden genomgår en förändring i samband med sviktande hälsa och sjukdom och gör 

att individen förlorar kontroll över sin livsvärld. Förlusten kan leda till att självkänslan och 

självrespekten påverkas vilket för individen kan innebära en känsla av förlorat värde som 



 

  10 (49) 
 

människa. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker sätta sig in i patientens livsvärld för att få 

en förståelse för hur hon upplever sin sjukdom och vilken inverkan den har på livsvärlden. 

Detta för att inte gå miste om information och aspekter som är viktiga för omvårdnaden av 

patienten (Kristoffersen, 2005).  

2.7 Lidandets drama 

Enligt Eriksson (2001) är den enskilda individens lidande unikt. Lidandet beskrivs som ett 

drama där den enskilde individen utgör huvudkaraktären och dramat uppstår då en 

utomstående vill lindra lidandet. Viljan att lindra lidandet kan vara ett första steg till 

bekräftelse och bekräftandet av sin medmänniskas lidande innebär att den utomstående på ett 

ärligt, genuint och kärleksfullt sätt förmedla känslan av att ” jag ser dig”. När den lidande 

människan förstår att någon ser deras lidande innebär det en tröst och en blick, beröring eller 

ett litet ord kan ge känslan av att de inte är övergivna i sitt lidande.  

Ibland kan det vara svårt för den medlidande att se den lidande människans psykiska lidande 

och den lidande människan kan även ha svårt att förmedla sina känslor. För den som lider 

antar då lidandet en fysisk form som de båda har lättare att kommunicera. För den lidande 

människan innebär det att möjligheten till att lindra lidande förloras vilket gör att den lidande 

försummas möjligheten till att växa, utvecklas och slutligen försonas (Eriksson, 2001).  

I lidandets drama behöver den lidande få utrymme till att lida för att till slut finna försoning. 

Utrymme till att lida innebär ett pendlande mellan lust och lidande, mellan hopplöshet och 

hopp. Om den medlidande bortförklarar eller allt för snabbt sätter ord på lidandet kan det 

innebära att den lidande känner att den lämnas ensam till sitt lidande vilket kan leda till att 

känslan av hopplöshet övergår till förtvivlan. Om den lidande får utrymme till att lida når 

lidandet slutligen en försoning. Försoningen ger nytt liv ur det som en gång har förlorats och 

en ny helhet skapas i försoningen där lidandet som en gång varit blir en del av en ny 

innebördsrik helhet. Försoningen gör att människan träder in i en ny gemenskap med andra 

och med känslan av befrielse i att bara vara (Eriksson, 2001).   

3. Problemformulering 

En permanent tarmstomi innebär en förändrad självbild och många kvinnor riskerar 

depressiva symtom som komplikation efter stomioperationen. I mötet med sjuksköterskan är 

det viktigt att kvinnorna möts med nyfikenhet och empati inför deras egen livsvärld och för 

detta krävs att sjuksköterskan har god kunskap om de utmaningar som kvinnan kan ställas 
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inför psykiskt, fysiskt och socialt. Vi hoppas att vår sammanställning av aktuell forskning 

inom detta område kan bidra med kunskap som kan möjliggöra ett gott bemötande och 

identifiering av kvinnornas behov av omvårdnad. Med god kunskap ökar även 

förutsättningarna för att kvinnorna kan få bekräftelse i sitt lidande och få hjälp i arbetet med 

att försona sig med tarmstomin och finna mening i det som en gång har orsakat lidande. 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med permanent tarmstomi. 

5. Metod 

5.1 Val av metod 

Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie med ett induktivt tillvägagångssätt utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att fakta samlades in 

förutsättningslöst kring ämnet och sedan omarbetades för att skapa en ny helhet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

5.2 Datainsamling 

Vi använde databaserna CINAHL, PubMed och Psychinfo för artikelsökning och sökorden 

som valdes var; ostomy, stoma, female, women, life change events, sexuality, 

adaption/psychological, social adjustment, life experience, emotions, body image, quality of 

life och living with an ostomy. Sökförfarandet redovisas vidare i bilaga 1.  

5.3 Inklusionskriterier 

De inkluderade artiklarna skulle uppfylla följande kriterier: 

- Svara på litteraturstudies syfte 

- Vara peer reviewed  

- Vara primärkällor 

- Vara på engelska eller svenska 

- Publicerade mellan åren 2002-2012 

- Beskriva enbart kvinnors upplevelser eller vara studier som skiljer på kvinnor och män 

- Behandla vuxna från 19 år och äldre 
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5.4 Detaljerad beskrivning av sökförfarande 

Inför artikelsökningen utfördes en fritextsökning i vardera databas för att undersöka hur 

många träffar det valda ämnet fick, samt testa lämpliga sökord (Forsberg & Wengström, 

2008).  

Cinahl är en databas som inriktar sig mot omvårdnad och för att bredda sökningarna inom 

denna användes flera variationer av samma ord. Ostomy gav flest träffar medan sökordet 

stoma visade sig ge flest kvalitativa artiklar. Inför varje sökning användes explode för att få 

allt inom ämnesområdet och peer reviewed för att få vetenskapliga artiklar godkända 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

Psykinfo är en databas för forskning med inriktning på psykologi och här användes sökordet 

ostomy, som inte gav många träffar och därför inte kombinerades med sökord. Även här 

användes funktionen peer reviewed och explode. 

Pubmed är en medicinsk databas där vi istället användes mesh – termer i sökningen, samt 

begränsade oss till att söka publicerade artiklar inom en 10 års period och vissa sökningar 

avgränsades med psykological, adult 19+ och female.  

Tabell 1. Sökord 

Sökord Cinahl PsychInfo PubMed 

Stomi Ostomy. Stoma Ostomy Ostomy. Ileostomy. 

Colostomy 

Upplevelse Life experience   Experience  

Kvinna Women. Female  Women  

Anpassning Adaption, 

Psychological. social 

adjustment. 

 

 social adjustment. 

Psychological 

adaption. 

 

Kroppsuppfattning Body image.  Body image. 

Känslor Emotions.  Emotions. 

Sexualitet Sexuality.  Sexuality. 

Livskvalitet Quality of life.   
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Vi började med att läsa abstrakten till de artiklarna vars rubriker kunde kopplas till syftet och 

antalet lästa abstrakt redovisas i bilaga 1 under rubriken; lästa abstrakt. Fanns det ett relevant 

och tydligt formulerat syfte och resultat inkluderades dessa till det första urvalet. Dessa 

artiklar lästes i sin fulltext och de som hade ett relevant resultat gick vidare till andra urvalet 

och valdes att kvalitetsgranskas. För kvalitetsgranskning användes Forsberg och Wengströms 

(2008) granskningsmodeller och innehållet av dessa redovisas i bilaga 3 och 4. Artiklarna som 

inte svarade mot litteraturstudiens syfte eller som inte uppfyllde kvalitetskraven exkluderades 

se bilaga 2, tabell 2 och de som inkluderades redovisas i bilaga 2, tabell 1. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) läses resultaten i artiklarna upprepade gånger för att upptäcka centrala 

fynd. De artiklar som inkluderats i denna systematiska litteraturstudie var både kvalitativa och 

kvantitativa och totalt var det tio artiklar; åtta kvalitativa och två kvantitativa. 

5.5 Dataanalys  

När 10 artiklar hade inkluderats valde vi att använda Lundman och Hällgren Graneheims 

(2008) kvalitativa innehållsanalys med en induktiv ansats för att analysera artiklarnas resultat. 

För att få en tydlig och överensstämmande bild av hur den kvalitativa innehållsanalysen 

skulle ske diskuterade vi tillsammans de olika delarna som Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) beskriver; meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 

Därefter utformade vi en tabell där varje del av analysprocessen fick en egen flik, se exempel 

i tabell 2. När tabellen var utformad, lästes samtliga artiklars resultat igenom och diskuterades 

oss emellan för att säkerställa att vi alla var införstådda i samtliga artiklar. När vi alla var 

införstådda och överens om artiklarnas innehåll och hur analysprocessen skulle ske satt vi 

enskilt och identifierade de resultat som beskrev upplevelser och erfarenheter, dessa 

placerades i fliken för meningsenheter. Meningsenheter menar Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) är de meningsbärande delar av texten som utgör grunden i 

analysprocessen. Sedan kondenserades meningsenheterna i kortare meningar som placerades i 

fliken kondenserad meningsenhet. Därefter träffades vi för att diskutera och jämföra dessa två 

första stegen i analysprocessen. Anledningen till detta var för att säkerställa ifall samma 

resultat hade identifierats och tillskrivits liknande kondenserade meningsenheter, därefter 

tillskrevs koder till varje kondenserad meningsenhet. Sedan formulerade vi tillsammans 

underkategorier och kategorier. De 11 kategorier som framkom var; kvinnors upplevelse av 

den förändrade kroppen, kvinnors upplevelse av att välja kläder, kvinnors upplevelse av 

begränsningar i det dagliga livet, kvinnors upplevelser av sömn och trötthet, kvinnors 

upplevelser av kostvanor, den permanenta tarmstomins inverkan på kvinnornas upplevelser av 
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arbetslivet, kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner, kvinnornas upplevelse av 

stöd från partner, kvinnors upplevelse av sexualitet och samlevnad, kvinnors upplevelser av 

behov av information och kvinnornas acceptans och försoning till livet med permanent 

tarmstomi. 

Tabell 2. Exempel på analysprocess  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

The women experience 

lower value as a woman, 

since they in comparison 

with other 

‘healthy’women notice 

that they look different. 

Lägre värde som 

kvinna, pga 

jämför sig med 

andra friska 

kvinnor, ser 

annorlunda ut.  

Lägre värde 

som kvinna 

pga den 

förändrade 

utseendet.  

Det 

förändrade 

utseendet. 

Kvinnors 

upplevelse 

av den 

förändrade 

kroppen. 

Women 

should be clean and 

attractive, but the ostomy 

makes them feel insecure 

and uncomfortable.  

Kvinnor förväntas 

vara rena och 

attraktiva men 

stomin ger känslan 

av osäkerhet och 

att vara obekväm.  

Stomin ger 

känslan av att 

vara 

obekväm och 

osäker. 

Stomin 

orsakar 

besvärande 

känslor 

The self-picture of I as a 

woman was affected, and 

the women preferred 

to avoid situations where 

they were exposed. 

Självbilden av ” 

Jag som kvinna 

”gjorde att 

kvinnan undvek 

vissa situationer 

där de kände sig 

utsatta. 

Förändrad 

självbild 

bidrog till att 

kvinnor 

undvek 

utsatta 

situationer. 

Undvikande 

av utsatta 

situationer. 

Kvinnors 

upplevelse 

av 

begränsnin

gar i det 

dagliga 

livet.  
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6. Forskningsetiska överväganden 

Kvalitetsgranskning visade författarna till föreliggande litteraturstudie att de inkluderade 

artiklarna höll olika hög kvalitet vad det gäller att få sin studie granskad och godkänd utifrån 

en etisk grund. Fem av de tio studierna hade blivit etiskt granskade och godkända. De 

resterande fem hade inte blivit etiskt granskade eller godkända men hade ett etiskt 

tillvägagångssätt och valdes därför att tas med. Deltagarna var frivilliga att delta i studien och 

hade fått information kring detta samt att de inte hade utsatts för något experiment eller risk 

som skulle kunnat skada dem genom deltagande i studien. Datan som samlades in från 

studiernas deltagare hade hanterats antingen konfidentiellt eller anonymt. Författarna till 

denna litteraturstudie har tagit med resultatet från samtliga artiklar oberoende av om de stödde 

författarnas förväntningar eller inte och inget material har medvetet förvrängts eller uteslutits.  

7. Resultat 

7.1 Kvinnors upplevelser av den förändrade kroppen  

Att leva med tarmstomi hade för kvinnorna inneburit en konfrontation med vad de tidigare 

ansåg vara kvinnligt. Föreställningen av vad som är kvinnligt utmanades då kvinnorna hade 

svårt att identifiera sig med sin förändrade kropp. Det psykiska måendet sänktes hos 

framförallt de yngre kvinnorna med tarmstomi och att drabbas av depression var också en 

uttalad risk för alla kvinnor som genomgått en stomioperation (Krouse et al. 2009). Vid första 

anblicken av tarmstomin fick många kvinnor en emotionell chock då de upplevde en känsla 

av overklighet när de såg den på sin kropp (Persson & Hellström, 2002; Andersson, Engström 

& Söderberg, 2010). Tarmstomin medförde även en förändrad syn på den kvinnliga kroppen i 

stort och många upplevde att känslan av att deras kvinnlighet gått förlorad då de kvinnliga 

formerna hade förändrats. En kvinna berättade om sina erfarenheter som skiljde sig något från 

det ovan nämnda. För henne var den viktminskning tarmstomin inneburit en anledning till att 

hon kände sig belåten med sin förändrade kropp och hon uppskattade att hon kunde stoppa 

ner sin blus i sin kjol eller byxa när påsen var tom, det var något hon inte hade kunnat göra 

innan operationen (Persson & Hellström, 2002).  

När kvinnorna jämförde sig med andra kvinnor utan tarmstomi upplevde de sig själva som 

mindre kvinnliga (Honkala & Berterö, 2009), vilket hade en negativ inverkan på 

livskvaliteten (Krouse et al., 2009) och de upplevde även att en del av deras kvinnlighet 

utmanades då de kände att de inte längre orkade vara de goda mödrar eller attraktiva partners 

som de önskade. När självkänslan minskade kunde det leda till konstant oro och osäkerhet, 
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men anpassningen till ett liv med tarmstomin blev lättare för kvinnorna när de väl var hemma 

igen (Persson & Hellström, 2002).  

7.2 Kvinnors upplevelser av att välja kläder 

Några kvinnor berättade att de efter stomioperationen hade blivit tvungna att välja andra 

kläder än de som de använt innan tarmstomin. Kläderna kunde inte längre vara åtsittande 

eftersom stomipåsen riskerades att synas (Honkala & Berterös, 2009; Andersson et al., 2010) 

och i samband med att stomipåsen fylldes med tarmgas kunde den bli synlig genom kläderna. 

En kvinna berättade att hon trodde att stomipåsen var synlig och att andra personer kunde se 

den och för att undvika detta bar hon en viss typ av byxa (Persson & Hellström, 2002). 

Ytterligare orsaker till att använda säckiga kläder var; tarmstomins placering, oro för att skada 

tarmstomin genom tryck samt orsaka hudirritation kring tarmstomin (Honkala & Berterö, 

2009; Persson & Hellström, 2002).  

7.3 Kvinnors upplevelser av begränsningar i det dagliga livet 

Kvinnor med permanent tarmstomi upplevde svårigheten med att vara med i olika aktiviteter 

på grund av att de förlorade energi, både psykologiskt och fysiologiskt (Honkala & Berterö, 

2009) och skattade sig därför lågt i en fysisk skattningsskala (Krouse et al., 2009). De 

upplevda begränsningarna bestod framför allt av att tarmstomin kunde lossna och orsaka dålig 

lukt. Ytterligare fysiska begränsningar som tarmstomin medförde var att kvinnorna inte kunde 

genomföra vissa aktiviteter som de kunnat tidigare till exempel vid fysisk träning då vissa av 

rörelserna innebar att ligga på magen och att stretcha eller att träna i inomhussimbassängen 

(Honkala & Berterö, 2009). Dock berättade en av kvinnorna att hon inte lät sig begränsas av 

sin tarmstomi då hon planerade att återuppta sin ridning så fort hon kände sig starkare (Robert 

et al., 2009). 

Den permanent tarmstomi medförde att kvinnorna inte kunde kontrollera när tömning av 

tarminnehållet skulle ske och avsaknaden av denna kontroll beskrevs av kvinnorna som en 

kroppslig begränsning (Honkala & Berterö, 2009), de kunde därmed känna ensamhet och bli 

deprimerade (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011). Det bidrog till en negativ inverkan 

på kvinnornas sociala liv (Andersson et al., 2010; Honkala & Berterö, 2009) och 

uppfattningen av sin egen kropp (Grant et al., 2011). Rädslan för att omgivningen skulle 

känna lukt till följd av läckage eller tarmgas gjorde att de kände sig obekväma att vistas i 

offentliga sammanhang. Resa, delta i sociala aktiviteter som att besöka biografen, teatern eller 

att shoppa var några exempel kvinnorna gav (Honkala & Berterö, 2009). Vid sådana tillfällen 
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var det därför viktigt för dem att veta vart närmsta toalett fanns för att de snabbt skulle kunna 

ta sig dit och byta stomipåse om en olycka inträffade (Andersson et al., 2010).  

Tömning av stomipåsen på en offentlig toalett upplevdes vara genant för kvinnorna (Persson 

& Helström, 2002) och när de kände lukt av avföring utgick de ifrån att det var dem själva 

som var orsaken (Andersson et al., 2010). Känslan av att vara osäker och obekväm 

frambringades även då kvinnorna upplevde att det ur en kulturell aspekt förväntades av dem 

att deras kroppsliga avfall skulle hållas dolt och att de skulle vara rena och attraktiva 

(Honkala & Berterö, 2009). Det blev problematiskt då det kunde vara svårt att hantera en 

fylld stomipåse och dess avfall (Manderson, 2005). Risken att bli nedsmutsad bidrog till att 

kvinnorna kände sig orena (Honkala & Berterö, 2009). 

Trots de utmaningar som förekom hos kvinnor med tarmstomi var det en kvinna som 

berättade att hon trots sin tarmstomi och sitt singelliv kunde leva ett gott socialt liv, hon hade 

arbete och levde ett aktivt liv där hon var politiskt engagerad och verksam i samhället 

(Ramirez et al., 2009).  

7.4 Kvinnors upplevelser av sömn och trötthet 

Kvinnor med permanent tarmstomi visade sig ha en risk att få besvär med trötthet och 

sömnstörningar och den mentala hälsan hos kvinnorna påverkades av tröttheten samt 

försämrades den hälsorelaterade livskvaliteten. Sömnstörningarnas inverkan på kvinnorna 

varierade beroende på kvinnornas ålder då de besvärades mindre av detta desto äldre de var, 

men tröttheten hade en negativ inverkan på deras livskvalitet. Orsakerna till tröttheten och 

sömnstörningar berodde på avbruten eller otillräcklig sömn då de kände rädsla för att 

stomipåsen skulle läcka och det innebar att kvinnorna behövde gå upp under natten för att ta 

hand om stomipåsen (Baldwin et al., 2009). 

7.5 Kvinnors upplevelser av kostvanor 

Kvinnorna berättade att de upplevde svårigheter i att upprätthålla en god kost så väl som 

vätskebalans. Svårigheterna med kost och vätskebalans skiljde sig beroende på vilken form av 

tarmstomi kvinnorna hade (Andersson et al., 2010). Att hitta en lämplig kost visade sig vara 

individuellt (Honkala & Berterö, 2009; Grant et al., 2011) men de var överens om att feta och 

kryddstarka livsmedel orsakade en större uppkomst av tarmgas och täta tarmtömningar (Grant 

et al., 2011).  
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Många kvinnor upplevde att det var problematiskt att gå ut äta eftersom det var svårt att välja 

mat som gjorde att de inte fick tarmgaser och inför tillfällen där de ansåg att det var extra 

viktigt att inte släppa tarmgaser valde de att inte äta något alls. Hemma med vänner och familj 

kunde de flesta dock slappna av och inte behövde tänka på vad de åt. Kvinnorna planerade 

måltiden efter särskilda tider så att tarmtömningarna skulle ske nattetid, vilket gjorde att de 

inte behövde byta stomipåsen vid speciella tillfällen eller under arbetstid (Andersson et al., 

2010). 

7.6 Den permanenta tarmstomins inverkan på kvinnornas upplevelser av arbetslivet 

Kvinnorna tyckte att det var skönt att komma tillbaka till arbetet igen och de ansåg att det 

hade gått bra. Innan operationen hade de informerat sina kollegor om operationen som de 

skulle genomgå (Andersson et al., 2010). 

Kvinnorna berättade att kroppen och tarmstomin orsakade en del sjukfrånvaro då de inte 

kunde arbeta den reguljära tiden (Honkala & Berterö, 2009) och något kvinnorna hade 

funderat på, men inte sett som ett problem, var hur bytet av stomipåsen skulle ske på arbetet. 

En kvinna löste detta genom att hon hade möjlighet till ett eget badrum på hennes arbetsplats 

och om det skulle läcka hade hon även ett litet förråd av extra påsar, underkläder och byxor. 

En annan kvinna bodde nära arbetet och gick hem vid lunch för att byta stomipåse (Andersson 

et al., 2010). 

7.7 Kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner 

Många av kvinnorna upplevde att den permanenta tarmstomin hade negativ inverkan på deras 

sociala liv med familj och vänner (Krouse et. al., 2009), men det var vännerna och familjen 

som hjälpt kvinnorna med att besväras mindre av de problem som tarmstomin orsakade. 

Kvinnorna tänkte mindre på tarmstomin då de kände att de var bekväma tillsammans med 

sina anhöriga, vilket gjorde att kvinnorna inte besvärades lika mycket om tarmgaser eller 

plötsliga ljud skulle komma från tarmstomin (Andersson et al., 2010).  

Familjens närvaro och stöd beskrivs som viktigt för kvinnor med tarmstomi, men deras egen 

närvaro till sin familj beskrevs ibland som bristfällig. De upplevde att de inte kunde umgås 

med barnen i den mån de ville och deras familj blev tvungna att anpassa sig till dem. Detta 

var en följd av deras brist på energi som även bidrog till att de inte kunde sköta sitt hem och 

hushåll i den mån de hade önskat (Honkala & Berterös, 2010). 
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De flesta upplevde att vännerna och familjen var stöttande, men inte alla. För dem innebar det 

att de fortfarande kände sig sjuka efter operationen och känslorna kring tarmstomin, 

uppfattningen av deras nya kropp och rädslan för läckage förvärrades (Manderson, 2005) 

Osäkerhet som detta kunde medföra påverkan av deras sociala liv (Persson & Hellström, 

2002).  

7.8 Kvinnornas upplevelser av stöd från partnern  

För de kvinnor som hade en partner visade det sig att stödet från dem hade en central del i hur 

kvinnorna anpassade sig och upplevde livet med en permanent tarmstomi. En stöttande 

partner ansågs vara en nyckelkomponent i deras väg till att acceptera sina förändrade kroppar 

(Altschuler et al., 2009; Ramirez et al., 2009). Det goda stödet fann kvinnorna i de relationer 

där de öppet kunde tala med sin partner om de problem som kunde uppkomma (Ramirez et 

al., 2009). Att ha en öppen dialog, bli bekräftad både emotionellt och psykosocialt beskrevs 

som det mest meningsfulla stödet som partnern kunde ge. Männen gjorde detta genom att de 

både i ord och i handling visade kvinnorna att tarmstomin inte hade förändrat deras känslor 

för henne och att hon fortfarande var samma kvinna efter operationen (Altschuler et al., 

2009). Känslan av att vara samma kvinna som innan operationen var något inte alla kvinnor 

kunde förlika sig med och få kvinnor var bekväma i att bli sedda naken av sin partner, både 

med och utan stomipåse (Manderson, 2005). En kvinna i 60-års åldern hade valt att inte vara i 

en partnerrelation efter operationen då hon kände sig osäker i hur hon skulle lyckas hantera en 

potentiell mans reaktion till hennes förändrade kropp.  

Till skillnad från det goda stödet som beskrivits var det inte alla kvinnor som upplevde 

emotionell och psykosocial bekräftelse från sin partner (Ramirez et al., 2009). Bland de 

kvinnor som upplevde att deras partner inte alltid stöttade dem var männens stöd ändå en 

viktig del i deras psykosociala anpassning, men för de kvinnor som upplevde att stödet från 

deras partner var bristande eller helt saknade närvaro, var vägen till att anpassa sig till livet 

med tarmstomi längre och för vissa innebar det en negativ inverkan på hela deras liv 

(Altschuler et al., 2009). En kvinna berättade att relationen mellan henne och hennes man tog 

slut efter stomioperationen då han upplevde att den förändrade hälsan bidrog till en omsorg 

som han inte kunde erbjuda (Ramirez et al., 2009).  

En kvinna kände en väldig tacksamhet för sin mans förståelse kring hennes situation, men hon 

kände sig inte helt åtråvärd för sin man och detta bidrog till att hon inte kände sig bekväm 
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med tarmstomin, men det var trots det inget större störningsmoment i relationen (Ramirez et 

al., 2009). 

7.9 Kvinnors upplevelse av sexualitet och samlevnad 

Kvinnorna upplevde att de hade lägre attraktionskraft då den permanenta tarmstomin bidragit 

till att kroppen hade förändrats (Persson, & Hellström, 2002; Mandersons, 2005). Även 

kvinnornas stomipåse innehållande avföring var en bidragande orsak till att den sexuella 

lusten kunde försämras (Mandersons, 2005). Detta hade en negativ inverkan på kvinnornas 

sexualitet, vilket för många var ett livskvalitetssänkande problem (Krouse et al. 2009).  

Spontanitet var något som inte längre gick att prioritera då tarmstomin medförde att det inför 

intima situationer krävdes en varsam planering (Honkala & Berterös, 2009). Kvinnorna 

berättade att det var viktigt att känna sig ren och ha en ny och tom stomipåse. Rädslan för att 

läckage eller en olycka skulle ske under sexuella aktiviteter gjorde att kvinnorna var noga 

med att stomipåsen var placerad på rätt sätt och att den var täckt av en topp, nattkläder eller en 

handduk. Täckande av tarmstomin hade två syften; det ena var att den höll påsen gömd och 

det andra var att minska risken för att en olycka skulle ske. Kvinnorna tyckte det var skönt att 

stomipåsen var gömd för deras egen skull och för deras partners. Risken för att bli äcklad och 

få minskad sexuell lust reducerades (Ramirez et al., 2009).  

En 44- årig kvinna som hade gift sig med sin man när hon var 19 år, hade före 

stomioperationen upplevt samlag som en stor aktiv roll i deras äktenskap med en ömsesidig 

tillfredsställelse. Efter stomioperationen var regelbundna samlag svårt och den fysiska 

smärtan som kvinnan upplevde vid samlag påverkade båda parter negativt och gjorde att de 

inte kunde njuta av sex (Ramirez et al., 2009).  

Efter stomioperationen var det inte alla som återupptog sexuell aktivitet och vissa hade heller 

inte önskan att återuppta den. Rädslan för att fysisk smärta skulle uppstå under samlag bidrog 

till att vissa kvinnor avstod samlag (Persson, & Hellström, 2002). Andra kvinnor hade tidigare 

i livet haft sexuella relationer, men ansåg nu att det skulle vara mycket svårt att finna en 

sexuell partner bland annat på grund av deras upplevelse av att de luktade illa eller för att 

slippa de krav som en potentiell partner skulle kunna ha på deras kroppar. En kvinna fick sin 

tarmstomi i 60- års ålder och den räddade hennes liv. Leva livet med tarmstomi i utbytet mot 

en sexuell partner, som hon ansåg att hon troligen inte skulle kunna finna, kände hon var en 

rimlig kompromiss (Ramirez et al., 2009).  
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Den sexuella aktiviteten hos vissa äldre kvinnor existerade inte före stomioperationen och 

hade därför en liten effekt därefter (Manderson, 2005). En kvinna berättade att det fanns fler 

sätt att dela sin kärlek med sin partner genom att visa varandra omtanke. Sexualiteten hade 

alltså inte ändrats på grund av tarmstomin utan var en effekt av att bli äldre (Ramirez et al., 

2009). 

7.10 Kvinnors upplevelser av behov av information  

Saklig information om tarmstomin och kraven på dess skötsel beskrevs av några kvinnor som 

viktig (Andersson et al., 2010).  

För att ta till sig den information som gavs tyckte kvinnorna att det var bra att ta med sig en 

vän. De sökte också själva information om tarmstomin och sin sjukdom och var med i 

förbund där de fick råd av människor i samma situation (Andersson et al., 2010).   

En kvinna nämner att hon hade önskat att hon fick mer information och undervisning om 

vilka effekter stomioperationen skulle få på henne och hennes mans liv, med bland annat 

potentiella sexuella svårigheter som skulle kunna uppkomma (Ramirez et al., 2009).  

7.11 Kvinnornas acceptans och försoning till livet med permanent tarmstomi  

Några kvinnor berättade att de med tiden hade lärt sig att leva med sin permanenta tarmstomi 

och hur lång vägen var till acceptans hade varierat mellan dem. För dem innebar acceptans att 

inte låta tarmstomin bli deras handikapp utan sträva efter att leva ett så normalt liv som 

möjligt (Honkala & Berterös, 2009). För några andra kvinnor var däremot tarmstomin ett 

handikapp, men än bara ett litet sådant. Dessa kvinnor beskrev sina liv som ganska normala, 

även om tarmstomin för dem var något avvikande som krävde daglig planering med 

beställning av varor (Andersson et al., 2010). Även om kvinnorna försökte leva ett så normalt 

liv som möjligt var det för dem ett liv som blivit lite mer begränsat och dikterat av rutiner. 

Deras liv med tarmstomi hade inte blivit så enkelt och okomplicerat som de hade föreställt 

sig, detta på grund av den ständiga anpassningen och flexibilitet som krävdes i vardagen för 

att hitta lösningar på olika problem. Samtidigt som de anpassade sig till ett förändrat liv hade 

de försonat sig med det faktum att om de inte hade fått tarmstomin hade deras liv blivit värre 

än vad det hade varit innan stomioperationen eller i värsta fall hade de inte överlevt (Honkala 

& Berterös, 2009).  

För några kvinnor var det lättare att acceptera det förändrade livet när de såg tarmstomin som 

en chans till överlevnad. Fyra kvinnor i studien hade varit beredda på ett liv med tarmstomi då 
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deras tumör i rektum inte hade givit något annat alternativ. För dem hade livet med tarmstomi 

blivit något som de kände sig vara tvungna att leva med och därigenom lyckas hantera det 

(Persson & Hellströms, 2002; Barnabé & Dell’Acquas, 2008). Även om livet med tarmstomi 

var svårt och gav dem utmaningar var det dock kvinnor som ansåg att det var ett rättvist byte 

mot hur de hade levt innan stomioperationen; ett liv som hade kantats av sjukdom, smärta och 

kanske en snart kommande död (Barnabé & Dell’Acquas, 2008). En kvinna som hade 

överlevt cancer kände sig oerhört tacksam då livet med tarmstomi blev en rimlig kompromiss, 

då det gjorde att hon kunde leva vidare och vara en god förälder till sina barn (Persson & 

Hellströms, 2002). 

De som tidigare fått sina liv begränsade av inkontinens och de som utan operationen hade 

mist sitt liv var överens om att livskvalitén hade förbättrats till följ av tarmstomin. För många 

innebar livet med tarmstomi att kunna upprätthålla en bra vikt, de såg sig själva som mer 

fysiskt hälsosamma och starkare och de var nöjda med hur tarmstomin såg ut i förhållande till 

de förväntningar de hade (Manderson, 2005).   

En 60- årig kvinna berättade om glädjen till livet. Trots de svåra utmaningar hon haft till följd 

av flertalet hälsoproblem ville hon fortfarande leva. Utifrån hennes erfarenheter menade hon 

att om en person ska lyckas anpassa sig till det förändrade livet med tarmstomi, är det första 

som han eller hon måste veta är om de fortfarande vill leva (Ramirez et al., 2009).  

Återkommande för några kvinnor var att livet hade förbättrats efter stomioperationen och 

kvinnorna hade nått insikten där de hade accepterat tarmstomin och kommit till försoning 

med det förändrade livet den innebar. De kände tacksamhet till sin tarmstomi eftersom den 

hade gjort att de problem och hot de tidigare ställts inför nu hade klivit åt sidan. Tarmstomin 

hade förändrat deras liv drastiskt, vilket på många plan hade påverkat kvinnorna emotionellt 

och resultatet blev enligt kvinnorna en försoning till det förändrade livet (Honkala & Berterös, 

2009). 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion   

Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie utifrån ett induktivt tillvägagångssätt 

där fakta samlats in förutsättningslöst kring ämnet och så att en ny helhet skapas. Denna 

ansats lägger sin fokus i att få en förståelse för människans subjektiva upplevelse av världen 

genom att skapa mening och tolka fakta (Forsberg & Wengström, 2008). Att gå in 



 

  23 (49) 
 

förutsättningslöst och låta materialet forma resultatet utan en i förväg vald ram ansåg 

författarna vara viktigt för studiens trovärdighet då den beskriver kvinnornas upplevelse av att 

leva med permanent tarmstomi och komplexiteten av upplevelsen inte blev begränsad av 

någon ram eller modell. Nackdelen med denna ansats är att det alltid finns en risk för 

tolkningsfel då det kan vara svårt för författarna att inte lägga in sina egna åsikter och 

erfarenheter.      

Åtta kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar inkluderades och en kombination av dessa 

är en styrka enligt Forsberg och Wengström (2008) då den höjer kvaliteten i den systematiska 

litteraturstudien. De kvalitativa artiklarna gav denna studie ett beskrivande material. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes för att få ett så brett resultat som möjligt kring 

beskrivningen av kvinnors upplevelse av att leva med permanent tarmstomi. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) har en kvalitativ ansats syfte att understryka människors upplevelse 

och få en förståelse för den subjektiva upplevelsen. De två kvantitativa artiklarna inkluderades 

då dessa enligt författarna svarade mot syftet. De kvantitativa artiklarna visade sig styrka de 

kvalitativa artiklarnas resultat och detta ansåg författarna styrkte litteraturstudiens resultat och 

studiens syfte att beskriva upplevelser. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska all forskning inom det valda området inkluderas 

vilket var till vissa delar svårt att uppfylla i denna studie då vissa av artiklarna inte var på det 

språk författarna kunde läsa och att könsskillnad ej gjordes. Vissa av artiklar som författarna 

fann vid sökningen saknade abstrakt, medan andra abstrakt inte tydligt visade vilket resultat 

som framkommit i studierna. Därmed valdes de bort då det var oklart om de svarade mot 

denna litteraturstudies syfte. Trots detta beställdes en artikel utan abstrakt då titeln stämde väl 

överens med syftet i denna studie. Artikeln kontrollerades i Ulrich och visade sig vara 

vetenskapligt granskad. Denna artikel visade sig vara ett reportage från en tidsskrift och höll 

därmed inte de kvalitetskraven som ställdes, vilket gjorde att den uteslöts.  

Till denna studie var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska vilket gjorde att artiklar med ett lovande innehåll uteslöts då dessa var på 

portugisiska och endast abstrakt fanns på engelska. Detta kan ha lett till att forskning som 

visade viktiga aspekter av kvinnors upplevelse av att leva med permanent inkontinent 

tarmstomi kan ha utelämnats. För att nå variation i studiens resultat hade författarna kunnat 

inkludera danska och norska artiklar om de påträffas några. De vetenskapliga artiklarna som 

inkluderades i litteraturstudien kommer från Sverige (n = 3), USA (n = 5), Australien (n =1) 



 

  24 (49) 
 

och Brasilien (n =1), vilket enligt författarna till föreliggande studie menar har bidragit till att 

kulturella variationer kan ha missats. De artiklar som skulle kunnat bidra med kulturella 

variationer uppfyllde inte de kriterier som en vetenskaplig artikel kräver enligt Forsberg och 

Wengström (2008). Detta anser författarna till litteraturstudien minskar resultatets 

överförbarhet till fler länder än de som ingått i resultatet, då upplevelsen kan påverkas 

beroende på vilken kultur individen växer upp i och hur de ser på permanent tarmstomi. Dock 

kan resultatet till viss del överföras till de länder som litteraturstudiens artiklar kommer ifrån i 

syfte att ge in inblick i hur kvinnor kan uppleva livet med tarmstomi. Det som författarna har 

sett är att resultatet inte har varierat avsevärt mellan de olika länderna, vilket kan tala för att 

upplevelsen ändå går att överföra till viss del i fler länder.  

För att ha fått en högre datamättnad kunde författarna ha utökat antalet år i sökningarna, då 

även artiklar äldre än tio år hade kunnat inkluderats men samtidigt hade författarna i syfte att 

samla aktuell forskning vilket gjorde att 10 år ansågs som en rimlig period. Vissa av 

sökningarna i PubMed avgränsades med psykological, adult 19+ och female. Fördelarna med 

att vissa sökningarna innehöll dessa avgränsningar gjorde att resultatet av sökningarna blev 

mer varierat. Svagheterna med detta tillvägagångssätt kan vara att sökningsförfarandet ej blir 

konsekvent och det finns risk att det blir ett osystematiskt sökningsförfarande.      

Vid kvalitetsgranskningen av studiens inkluderade artiklar bedömdes tre av artiklarna vara av 

medel kvalitet då de inte uppfyllde alla kraven i kvalitetsgranskningen. Trots det inkluderades 

dessa då det enligt författarna inte ansågs ha brister som skulle ha inverkan på artikelns 

resultat och trovärdighet. Resultatet som framkom i dessa tre var inget som frångick de 

resterande sju artiklarna som bedömdes ha hög kvalitet.  

Då denna systematiska litteraturstudies syfte var att beskriva kvinnornas upplevelser av livet 

med tarmstomi valde vi att använda en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats till 

analysarbetet. Lundman och Hällgren Graneheims (2008) förklarar den induktiva ansatsen 

som ett tillvägagångsätt med en förutsättningslös analys av texterna. Vi valde att även 

använda den kvalitativa innehållsanalysen till analysarbetet av de kvantitativa artiklarna. Inför 

detta gjorde vi ett nogrannt övervägande då den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på att 

granska och tolka texter. Vid analysprocessen av de kvantitativa artiklarna benämndes de i 

liknande kategorier som de kvalitativa artiklarna.  
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Anledningen till att vi läste och diskuterade artiklarnas innehåll tillsammans inför 

analysprocessen var för att undvika missförstånd av de resultat som framkommit i artiklarna. 

Då de inkluderade artiklarna var skrivna på engelska sågs detta arbetssätt som viktigt för att 

undvika bias. Bias är enligt Forsberg och Wengström (2003) förutfattade meningar som 

forskarna har vilka påverkar resultatet.  I analysarbetets första steg valde vi att individuellt 

identifiera meningsenheter och kondensera dem till kortare meningsenheter. Detta för att 

minska risken för bias. Därefter följdes en diskussion mellan oss där koder och 

kategoribenämningar reflekterades ur olika perspektiv, vissa av kategorierna och 

underkategorierna var inte helt självklara vilket gjorde att en diskussion om dessa var 

nödvändig. Diskussionen kring koder och kategoribenämningar menar Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) höjer kvalitén och ökar trovärdigheten.  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska forskning ha en god etisk grund och inhämtandet 

av ny kunskap ska alltid vägas mot ansvaret att skydda undersökningens deltagare. Etiskt 

tillstånd för en studie ska sökas innan studien påbörjas och inför varje enskilt 

forskningsprojekt och tillståndet ansöks hos en lokal eller regional kommitté och forskaren 

ska i sitt etiska övervägande visa omsorg för sina deltagare så de inte utsätts för skada. 

Forskaren ska också vara ackurat i sina slutsatser och göra en korrekt redovisning av 

resultaten. Etiskt övervägande är ett av kraven för alla vetenskapliga studier. 

8.2 Resultatsammanfattning 

I denna litteraturstudie var syftet att beskriva hur det är för kvinnor att leva med permanent 

tarmstomi. Livet med tarmstomi hade för alla inneburit emotionella, psykosociala och fysiska 

utmaningar. Kvinnorna upplevde att deras kvinnlighet hade gått förlorad, då de inte kunde 

identifiera sig med sin förändrade kropp och känslan av att vara oren och riskera att 

omgivningen kände lukt från dem ökade risken för att kvinnorna skulle isolera sig från sin 

omgivning. I samvaro med familj, vänner och partner tänkte kvinnorna mindre på sin 

tarmstomi vilket hade en inverkan på deras upplevelse om sina liv med tarmstomi. Partnern 

hade även en emotionell och psykosocial stödjande roll vilket visade sig kunna ge bekräftelse 

i kvinnornas lidande. Tarmstomin hade även förändrat deras sexliv till följd av att de 

upplevde lägre attraktionskraft. I resultatet framkom även fördelarna som tarmstomin hade 

inneburit, den hade givit en chans till liv för många av kvinnorna vilket bidrog till att 

kvinnorna hade lättare att acceptera och nå försoning till ett liv med en tarmstomi.  
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8.3 Resultatdiskussion  

8.3.1 Kvinnors upplevelser av begränsningar  

När tarmstomin blev en del av en kvinnornas liv innebar det många påfrestningar 

känslomässigt vilket påverkade deras sociala liv. Kvinnorna kände rädsla och oro inför hur 

omgivningen skulle reagera om tarmstomin gav ifrån sig lukter eller gasljud och denna oro 

fanns trots att det i resultatet inte framkommit att kvinnorna blivit utsatta för direkt kränkande 

eller förnedrande kommentarer från omgivningen. Anledningen till att dessa känslor kvarstår 

tror författarna kan häröras från den kultur kvinnorna lever och formas i. Kvinnorna har under 

sin uppväxt format sina föreställningar genom erfarenheter och observationer av sin familj 

och omgivning. När omgivningen, framförallt partnern, istället mötte kvinnorna med 

emotionellt stöd, tror författarna att det kan ha bidragit till att kvinnorna började omvärdera 

sina föreställningar. Enligt Wright et al. (2002) kan föreställningar utmanas och förfinas 

utifrån nya erfarenheter och observationer personerna gör i sina liv. Enligt författarna är det 

därmed viktigt att sjuksköterskan visar respekt och förståelse för kvinnornas föreställningar. 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam och lyssna till kvinnornas känslor och föreställningar 

och reflektera över sitt ord och kroppsspråk i mötet med kvinnorna i olika situationer. Att allt 

för snabbt och ovarsamt plötsligt öppna ett fönster eller rynka på näsan skulle för kvinnorna 

innebära ytterligare förstärkning av den föreställning de har. 

8.3.2 Kvinnors upplevelser av livsvärlden  

Kvinnorna i resultatet befann sig alla i olika delar av livet, vissa var pensionärer sedan många 

år tillbaka medan andra befann sig mitt i arbetsliv och familjeliv. De hade olika sätt att 

betrakta tarmstomin som en del av livet. För vissa hade tarmstomin ställt dem inför 

utmaningar i det sociala livet, familjelivet eller relationen med sin partner medan den för 

andra hade inneburit ett bättre liv då den sågs som en chans till överlevnad. Som 

sjuksköterska blir det därmed viktigt att ha ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att 

sjuksköterskan bör vara medveten om den unika livsvärld som kvinnan lever i och utgår ifrån 

när hon hantera upplevelser och erfarenheter. Enligt Birkler (2007) kan denna förståelse 

uppnås genom att sjuksköterskan med nyfikenhet och vilja är lyhörd, uppmärksam och ställer 

cirkulerande frågor som inger intresse för kvinnornas livsvärld. Med cirkulerande frågor inges 

en känsla av att kvinnorna kan delge dem själva och därmed kan uppleva trygghet i mötet 

med sjuksköterskan. Det är på detta sätt som sjuksköterskan kan få en inblick i patientens 

livsvärld och bemöta henne med empati. Enligt Kristoffersen (2005) kan sjuksköterskan 
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genom att ta del av livsvärlden finna viktig information och nya infallsvinklar som är av stor 

betydelse i patienternas omvårdnad. 

8.3.3 Kvinnors upplevelser av lidande  

Att vara kvinna och att identifiera kvinnligheten i sin förändrade kropp framkom i resultatet 

vara problematiskt för kvinnor med tarmstomi och orsakade dem lidande. Emotionellt och 

psykosocialt stöd från en partner var viktigt. Eriksson (2001) menar att de människor som 

med ett ärligt och kärleksfullt sätt visar att de ser den andres lidande ger bekräftelse av 

lidandet och att då bli sedd i sitt lidande innebär att den lidande får en känsla av att de inte är 

övergivna i sitt lidande. Behovet av att bli sedd i sitt lidande framkom enligt författarna då 

kvinnorna berättade om det stöd de fick från familj, vänner och partner. De flesta kvinnor 

upplevde deras närstående som stöttande, men för de som inte hade stöttande närstående 

förvärrades de känslor och upplevelser de hade om tarmstomin. Eriksson (2001) menar att 

detta kan riskera att den lidande ger lidandet en ny form som blir lättare att uppfattas av de 

närstående. Konsekvensen kan bli att lidandet tar en fysisk form som gör att den lidande 

försummas möjligheten att kunna växa, utvecklas och slutligen försonas med sitt lidande.  

8.3.4 Kvinnors upplevelser av stöd från partner och familj  

Enligt Wright et al. (2002) fanns det många faktorer som påverkade hur familjen hanterade 

hälsa och sjukdom. Alla i familjen hade föreställningar om hur familjemedlemmarna bör 

uppträda vid ohälsa och sjukdom. Familjer där hälsa och sjukdom anses förvärras om någon i 

familjen blir upprörd, tenderar att undanhålla information från varandra. Vissa familjer anser 

att den sjuke behöver mer omsorg och uppmärksamhet medan andra familjer framhåller 

behovet av avskildhet. Som sjuksköterska anser författarna att det därmed blir viktigt att ha ett 

familjeperspektiv för att se det bristande stöd som kvinnorna kan uppleva. Att ta sig an rollen 

som stödjande och omsorgsgivande visade sig i resultatet inte alltid vara en så enkel uppgift 

för kvinnornas partners. Det framhåller även Nilsen Aae (2009) då inte alla partner ens vet 

hur de kommer reagera efter att deras partner genomgått en stomioperation. När 

sjuksköterskan ska betrakta dessa situationer med ett familjeperspektiv menar Wright et al. 

(2002) att familjen inte ska ses som dysfunktionella enheter. Sjusköterskan ska istället 

betrakta den verbala kommunikationen som sker mellan familjemedlemmarna. Istället för att 

identifiera syndabockar kan sjuksköterskan med detta synsätt upptäcka de resurser och 

färdigheter som familjen besitter, som för dem kan ha varit undangömda. Erfarenheterna 

Wright et al. (2002) har skaffat sig i möten med olika familjer har visat att när väl 
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konflikterna i en familj har lösts upp har emotionella och fysiska symtom reducerats eller till 

och med försvunnit.  

8.3.5 Kvinnors upplevelser av sexualitet och samliv 

För de kvinnor som hade ett sexuellt samliv väckte tarmstomin känslor av att vara mindre 

attraktiv och det var få kvinnor som var bekväma i att bli sedda nakna av sin partner. Rädsla 

för tarmgas, läckage, odör och smärta upplevdes som ett stort hinder för dessa kvinnor. Nilsen 

Aae (2002) menar att dessa psykosexuella problem medför att det blir svårare att skapa eller 

att återuppta äldre förhållanden. Enligt Gamnes (2005) är närhet en nödvändighet för att 

människor ska ha en god hälsa och hävdar även att vissa anser att samlag är nödvändigt för att 

en människa ska ha fysisk och psykisk hälsa. Till varje människas identitet hör sexualiteten 

som är en viktig del (Gamnes, 2005). Ett lidande skapades hos kvinnorna på grund av de 

känslor som sexualitet framkallade och som sjuksköterska är det därför viktigt att möta deras 

känslor och frågor kring sexualiteten. Författarna anser att sjukvården inte alltid diskuterar 

hur sexualiteten kommer att drabbas av tarmstomin. Det anser författarna vara ett misstag då 

sexualiteten har framkommit vara en viktig del i kvinnornas hälsa.  

8.3.6 Kvinnors upplevelser av betydelsen av information 

I resultatet framkom det önskemål om att mer information skulle ges kring de sexuella 

svårigheter som kunde uppkomma efter operationen. Information av sådant slag menar 

Gamnes (2005) skulle göra att patienter och deras partner skulle ha lättare att hantera de 

problem som kunde uppkomma. Missnöje med liknande information är något Carlsson och 

Berndtsson (2008) uppmärksammat då patienter har delgivit att det endast funnits begränsade 

möjligheter att diskutera sex och samlevnad. Vidare framkom det i resultatet att kvinnorna 

framhävde att informationen skulle vara saklig och att kvinnorna hade en anhörig med sig 

som stöd och hjälp när informationen gavs. Nilen Aae (2002) menar att information med 

fördel ges vid ett flertal tillfällen både skriftligt och muntligt till patienterna. Författarna 

menar att detta skulle vara bra då resultat har visat att kvinnorna genomgår en anpassning till 

ett förändrat liv, vilket innebär att kvinnorna inte kan förväntas ta in all information vid ett 

tillfälle.  

8.3.7 Kvinnors väg mot acceptans och försoning 

I resultatet framkom den förändring som kvinnorna med permanent tarmstomi genomgick. 

För många av kvinnorna väcktes känslor av avsky när de såg tarmstomin för första gången, 

men när de väl kom hem hade de lättare att hantera den förändrade situationen. Känslorna 
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påverkades och ändrades återigen i takt med nya erfarenheter av livet med tarmstomin. 

Wright et al. (2002) förklarar att de föreställningar som finns allteftersom rekonstrueras som 

ett resultat av den fortskridande sjukdomsupplevelsen. Föreställningarna som hela tiden 

rekonstrueras med nya erfarenheter formar den process människan befinner sig i och det 

efterföljande utfallet. Människan vandrar en krokig väg som pendlar mellan lust och lidande, 

mellan hoppet och hopplösheten. I denna process är det enligt Eriksson (2001) viktigt att låta 

den lidande få tid att lida ut och få utrymme till sitt lidande. Det är ingen rak väg och därför är 

det viktigt att människor i deras omgivning ger henne tiden till att känna, vilket enligt 

Eriksson (2001) innebär att inte allt för snabbt bortförklara eller sätta ord på hennes känslor.  

Livet med permanent tarmstomi hade inte blivit så enkelt och okomplicerat som vissa kvinnor 

hade trott. Tarmstomin bidrog till känslor av att vara bunden i planering och anpassning. 

Vissa kvinnor hade inget annat val än att acceptera att tarmstomin blivit en del i deras liv men 

trots att de blivit tvungna att acceptera den var det fördelarna som övervägde nackdelarna. För 

de kvinnor som hade fått tarmstomin i syfte att rädda deras liv upplevdes det lättare att finna 

en mening i livet med tarmstomi. För många blev tarmstomin en rimlig kompromiss då de 

fick fortsätta leva med sina familjer. Att finna mening i det som en gång har orsakat lidande 

menar Eriksson (2001) var en del av människans försoning till sitt lidande.  

8.4 Behov av ny forskning 

Denna litteraturstudies resultat gav en fördjupad kunskap om upplevelsen av hur det kan vara 

att som kvinna leva med en permanent inkontinent tarmstomi. Den har för dem inneburit 

många hinder men också en möjlighet till att leva vidare och uppleva det som de orkar och 

vill. Litteraturstudien visar att försoning till den förändrade kroppen och det förändrade livet 

är möjligt för kvinnor med tarmstomi. För att som vårdpersonal kunna motivera, stödja och ge 

en god omvårdnad till dessa kvinnor vore det därför intressant med studier om hur dessa 

kvinnor har lyckats nå försoning. Vilka strategier hade de för att återigen finna sig själva och 

göra tarmstomin till en naturlig del i sina liv? Dessutom vore det intressant att utifrån 

kvinnors berättelse göra en studie med kvalitativ ansats om vad de tycker är viktigt i 

vårdpersonalens bemötande. 

8.5 Klinisk nytta och tillämpning 

Denna litteraturstudie har bidragit till en djupare kunskap om hur det kan vara för kvinnor att 

leva med permanent tarmstomi. Den har belyst att känslor och frågor som ställs bör bemötas 

på ett individanpassat sätt och att sjuksköterskans förmåga att stötta och ge information är av 
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betydelse för kvinnas anpassning och försoning till tarmstomin. Litteraturstudien skulle kunna 

användas för att utveckla den omvårdnaden som finns, detta genom att den visar att det finns 

en människa bakom tarmstomin som kan behöva hjälp med mer än medicinska aspekter.   

9. Slutsatser 

Inför denna litteraturstudie kunde vi konstatera att kvinnor som fick en permanent tarmstomi 

påverkades både psykiskt och fysiskt. Tarmstomin medförde många förändringar och 

begränsningar i det dagliga livet och den försämrade självkänslan hörde ihop med rollen att 

vara kvinna. De föreställningar som kvinnorna hade om kvinnligheten hade satts ur spel då 

deras former hade förändrats och de själva kände att de inte uppfyllde sina kriterier av hur en 

god mor och partner ska vara. Detta innebar att de återigen behövde identifiera sig med att 

vara kvinna. Försoning med tarmstomin var något som för många av kvinnorna tog tid och 

som för vissa var en lång och krokig väg. Vad som betydde mest för dessa kvinnor var att 

mötas av emotionellt stödjande människor. Detta tyder på att kvinnor med permanent 

tarmstomi kan behöva extra stöd. Det blir då särskilt viktigt att sjuksköterskan finns där med 

kunskap och förståelse under den känslomässiga resan för att underlätta kvinnans väg till 

acceptans och försoning.  
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Peer reviewed 
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Publiceringsår: 2002-2012 
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Adult 19 +  
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PubMed 29/8 Ostomy [mesh] AND social adjustments [mesh] 
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12 4 2  1  
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Avgränsingar: 

Publiceringsår: 2002-2012 
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Tabell 1. Artikelmatris 

Tidskrift  

Titel 

Författare  

År 

Land 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

+ etiskt 

granskad 

The Influence 

of 

Husbands´or 

Male 

Partners´Supp

ort on 

Women´s 

Psychosocial 

Adjustment to 

Having an 

Ostomy 

Resulting from 

Colorectal 

Altschuler, 

A., et al. 

(2009). USA. 

Syftet var att 

undersöka hur 

makar och 

manliga partners 

stöd påverkade 

kvinnornas 

psykosociala 

anpassning till 

en stomi. 

Kvalitativ metod,  

Semistrukturerad 

intervju, 

video/bandinspeln

ing och skrivna 

texter. 

22 st kvinnor, 44- 

93 år. 

Colorectalcancer 

vilket har gjort att 

de har fått en 

stomi, 20 stycken 

var gifta, två 

kvinnor i 

parrelationer. 

Kvinnorna har 

kontaktats via 

telefon och brev. 

Urvalet hämtades 

Resultatet delades in i tre teman; Positivt 

stöd från makarna som endast de kvinnor 

som var gifta upplevde. Tillbakadragande 

stöd som upplevdes av både kvinnor som 

var gifta och de som var i en 

partnerrelation. Ett blandat stöd med både 

positivt och negativt stöd som kvinnor i 

partnerrelation och gifta kvinnor 

upplevde.  

 

Makens/partnerns stöd hade stor inverkan 

på deras psykosociala anpassning till 

stomin. 

Hög 

Medel 

Låg 
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Cancer från ett tidigare 

formulär om 

hälsorelaterad 

livskvalité 

(HRQOL) 

A chance to 

live: Women´s 

experiences of 

living with a 

colostomy 

after rectal 

cancer surgery 

Andersson, 

G., 

Engström, 

Å., & 

Söderberg, S. 

(2010). 

Sverige. 

 

 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

kolostomi efter 

en 

rektaloperation. 

Fenomenologisk 

metod. Narrativ 

ansats i 

intervjuerna, en 

intervjuguide 

användes. 

Kvinnor som haft 

rektalcancer och 

genomgått en 

rektumstomioperati

on och som 

fortfarande arbetar.  

 

Kvinnorna blev 

kontaktade av ett 

sjukhus i norra 

Sverige. 

Det framkom att information är viktigt 

och att stödet från vården och 

omgivningen var viktig i hela processen. 

 

Kvinnorna var rädda för läckage och lukt, 

men glada att de lever. 

Hög 

Medel 

Låg 

 

 

Etiskt 

granskad 

och 

godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

Gender 

Differences in 

Sleep 

Baldwin, C. 

M., et al. 

(2009). USA. 

Att undersöka 

skillnader i 

sömnsvårigheter 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

med 

Människorna som 

valts har ingått i en 

tidigare studie och 

De 118 kvinnorna rapporterades ha mer 

uttalade sömnstörningar än män och 

känna mer trötthet. Kvinnors poäng på 

Hög 

Medel 

Låg 
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Disruption and 

Fatigue on 

Quality of Life 

Among 

Persons with 

Ostomies 

 och trötthet 

mellan 

colorectalcancer 

överlevande 

män och kvinnor 

med stomi och 

associationer 

kopplat till 

livskvalitet   

mätinstrumenten: 

COHQOL-O, SF-

36v2, Focus 

Group 

Participants and 

Protocol, 

Quantitative 

har blivit ombedda 

att vara med i 

denna. 52% ville 

delta. 

PCS och MCS visar på mindre 

livskvalitet än män och skillnaderna var 

kliniskt meningsfull. I de kvalitativa 

narrativa kommentarerna framkom att 

sömnsvårigheterna kunde orsakas till 

följd av rädsla för läckage under sömnen.      

 

- 

Coping 

strategies of 

ostomized 

individuals 

 

Barnabe, N. 

C., & 

Dell´Acqua, 

M. C. (2008). 

Brasilien. 

Syftet med 

studien är att 

förstå 

upplevelserna 

för personer 

med stomi och 

hur de hanterar 

den nya 

livssituationen. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturella 

intervjuer som 

spelades in och 

senare 

transkribering och 

analyserades.      

Hermeneutisk 

metod. 

Patienterna 

kontaktades via ett 

Care Center som 

hade genomfört en 

kvalitativ studie 

och av dessa 

kontaktades elva 

stycken om de ville 

vara med i denna 

studie.  

 

Det framkom att olika patienter hade 

olika sätt att bearbeta och lära sig leva 

med sin stomi. Detta var kopplat till hur 

de hade det runt sig och vilka resurser de 

hade.  

 

Hög 

Medel 

Låg 

 

 

Etiskt 

godkänd av 

en 

kommitté. 
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Living with an 

ostomy: 

Women´s long 

term 

experiences. 

Honkala, S., 

& Berterö, C. 

(2009). 

Sverige. 

Syftet var att 

få ökad 

kunskap och 

förståelse för 

hur det är som 

kvinna att leva 

med stomi och 

hur det 

påverkar 

livssituationen.  

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer 

transkriberades och 

analyserades 

genom en tolkande 

fenomenologisk 

ansats. 

De kvinnor som 

deltog i studien 

skulle vara 18 år 

eller äldre, levt 

med stomi i minst 

två år, förstå och 

prata svenska och 

vara villiga att 

delta i intervjun.   

Två dimensioner av lidande framkom. 1) 

De som lidit under längre tid innan de 

fick sin stomi och såg den som en 

befrielse. 2) De som fått stomi akut och 

såg den som en livräddare.  

 

Tre teman framkom i upplevelsen av att 

leva med stomi som kvinna: 1) 

Kroppsliga hinder. 2) Jag som kvinna. 3) 

Anpassning till det dagliga livet. 

Hög  

Medel 

Låg 

 

 

Etiskt 

godkänd av 

en 

kommitté. 

Health-

Related 

Quality of Life 

Among Long-

Term Rectal 

Cancer 

Survivors with 

an Ostomy: 

Manifestations 

by Sex 

Krouse, R. 

S., et al. 

(2009). USA. 

Specificera 

vanliga 

utmaningar 

utifrån 

sociodemograf

iska data, för 

att bidra till 

olika typer av 

interventioner 

som kan 

förbättra 

hälsorelaterad 

livskvalité. 

Kvantitativ metod.  

Mätmetoder: 

City of Hope 

Quality of Life 

Ostomy Specific. 

Medical outcomes 

study 36-item 

Short- Form Health 

Survey version 2. 

Urvalet av 

informanter som 

var med i denna 

studie var personer 

som överlevet 

kolorektal cancer 

(mer än fem år) och 

fått en stomi de 

hämtades från en 

annan större 

pågående studie. 

52% (679/1308) 

ville delta. 

Kvinnor visade generellt sämre värden i 

de flesta kategorier samt löpte större risk 

att drabbas av depressioner.  

 

Det framkom även signifikanta skillnader 

mellan yngre och äldre kvinnor. 

Hög 

Medel 

Låg 

 

- 
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Boundary 

breaches: the 

body, sex and 

sexuality after 

stoma surgery. 

Mandersson, 

L, (2005). 

Australien. 

Syftet var att 

utforska hur 

män och 

kvinnor med 

permanenta 

inkontinens 

problem 

resonerar kring 

sin sexualitet 

och sin 

kroppsliga 

otillförlitlighet. 

Etnografisk metod 

med ostrukturerade 

intervjuer. 

Urvalet av 

informanter som 

var med på denna 

studie kom från en 

annan större 

pågående studie. 

Det framkom att uplevelser av problem 

som kan uppkomma av en tarmstomi är 

individuellt.  

 

Beroende på stödet från parten eller andra 

närstående var det lättare att ta sig 

igenom och bearbeta förändringen. 

Hög 

Medel 

Låg 

 

Godkänd 

av etiska 

kommittéer. 

 

Gender 

Differences in 

Quality of Life 

Among Long-

Term 

Colorectal 

Cancer 

Survivors 

With ostomies 

Marcia 

Grant, M., et 

al. (2011). 

USA. 

 

Beskriva 

skillnaden 

mellan män 

och kvinnor i 

de svårigheter 

och 

adaptionsproce

sser som 

uppkommit 

bland de med 

colorectalcanc

er som har fått 

en stomi. 

 

Kvalitativ studie 

som använder sig 

av en 

innehållsanalys. 

Fyra kvinnliga och 

fyra manliga 

fokusgrupper med 

33 stycken utvalda 

från en kvantitativ 

studie på 282 

deltagare. De 

inkluderade i 

studien var de som 

i tidigare studier 

visat lägst eller 

högst livskvalitet. 

Vanliga problem inkluderade 

kosthantering, fysisk aktivitet, socialt 

stöd och sexualitet.  

 

Kvinnorna beskrev mer specifika 

psykologiska och sociala problem än 

männen. 

Hög 

Medel 

Låg 

 

- 

Experences of Persson, E. & Syftet var att Fenomenologiskt Patienter som Tarmstomin innebar en livsomställning Hög 
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Swedish Men 

and Women 6 

to 12 Weeks 

after Ostomy 

Surgery 

Hellström A-

L. (2002). 

Sverige. 

beskriva 

patienters 

erfarenheter 

med fokus på 

kroppsbild, 6 

till 12 veckor 

efter en 

stomioperation

. 

och hermeneutisk 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

genomgått 

tarmstomioperation 

i Göteborg. Bara de 

som var tillräckligt 

friska  och som 

orkade vara med i 

en intervju 

tillfrågades. 

med utmaningar, informanterna menade 

att den har fått dem att tänka på nya 

saker.  

 

Det framkom att det är viktigt att 

patienterna får den information de 

behöver. 

Medel 

Låg 

 

Etiskt 

granskad 

och 

godkänd. 

Figuring out 

sex in a 

reconfigured 

body: 

Experiences of 

female 

Colorectal 

Cancer 

Survivors with 

Ostomies 

Ramirez, M., 

et al. (2012). 

USA. 

Att undersöka 

kvinnor som 

överlevt 

colorectalcanc

er som lever 

med stomi 

erfarenheter. 

Samt att belysa 

de sexuella 

svårigheter och 

anpassningar 

efter cancer 

operationen 

och dess 

behandling. 

Fenomenologisk 

metod med ett 

antropologiskt 

perspektiv.  

 

Halvstrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

De kvinnor som 

var med i studien 

skulle haft 

colorektalcancer i 

minst fem år. De 

var uttagna från en 

tidigare studie. De 

kvinnor som valdes 

hade tagits ut från 

en omfattande 

stickprovsundersök

ning.  

 

Kvinnorna delades upp i 4 grupper 

beroende på hur de såg på sexualitet och 

om de var sexuellt aktiva eller inte. Detta 

varierade mellan olika kvinnor och 

berodde på stöd från parter, smärta, 

intresse för sex, sexuella problem och 

ålder. 

Hög 

Medel 

Låg 

 

- 
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Tabell 2 Exkluderade artiklar 

Tidskrift Titel Författare, År, Land Anledning till exkludering   

The relation between 

illness cognitions ad 

quality of life in people 

with and without stoma 

following rectal cancer 

treatment. 

Bossema, E. R., Seuntiëns, M. W., Marijnen, 

C. A., Baas-Thijssen,  M. C., van de Velde, C. 

J., & Stiggelbout, A. M. (2010). Nederländerna. 

Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Impact of colorectal 

cancer on patient and 

family: 

Implications for care. 

Cotrim, H., & Pereira, G. (2007). Portugal. Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Factors associated with 

the feeling of stability in 

the daily life among 

colostomy patients. 

Ito, N., & Kazuma, K. (2005). Japan. Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Impact of stomatherapy 

on quality of life in 

patients with permanent 

colostomies or 

ileostomies. 

Karadağ, A., Menteş, BB., Uner A., Irkörücü 

,O., Ayaz ,S., & Ozkan S. (2002). Turkiet. 

Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

The effect of Permanent 

Ostomy  on Body Image, 

Self-Esteem, Marital 

Adjustment, and Sexual 

functioning 

Kiliç ,E., Taycan, O., Belli, A. K., & Ozmen, 

M. (2007). Turkiet. 

Saknar för många viktiga kriterier för att räknas som en artikel av god 

kvalitet. Frågeställningar/Hypotes ej formulerat, saknar etiskt 

resonemang, hade behövt ett avsnitt där de motiverade deras smala 

urvalsgrupp och risk för att inte uppfylla generaliserbarhet. Skrev inte 

heller hur deras resultat kan användas i vården eller förslag på framtida 

forskning.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bossema%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seunti%C3%ABns%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marijnen%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marijnen%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baas-Thijssen%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20de%20Velde%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20de%20Velde%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stiggelbout%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20878851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karada%C4%9F%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mente%C5%9F%20BB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Irk%C3%B6r%C3%BCc%C3%BC%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Irk%C3%B6r%C3%BCc%C3%BC%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ayaz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ozkan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12673489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kili%C3%A7%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18066721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taycan%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18066721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belli%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18066721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ozmen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18066721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ozmen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18066721
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Coping and acceptance: 

The greatest challenge 

for veterens with 

intestinal stomas 

Krouse, R. S., et al. (2008). USA. Går ej att använda då det enbart är 5,5% kvinnor i studien, samt att 

ingen skillnad görs mellan kvinnorna och männen.    

 

Patients´view s of a 

colostomy for fecal 

incontinence 

Norton, C., Burch, J., & Kamm, M. A. (2005). 

Italien. 

Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Overcoming challenges: 

life with an ostomy. 

Popek, S., et al. (2010). USA. Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Adjustment to 

colostomy: stoma 

acceptance, stoma care 

self-efficacy and 

interpersonal 

relationships. 

Simmons, K. L., Smith, J. A., Bobb, K. A., & 

Liles, L. L. (2007). England. 

Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Young adults with 

permanent ileoastomies- 

Experiences during the 

first 4 year after surgery 

Sinclair, L. G. (2009). Kanada. Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

Happily Hopeless: 

Adaption to a 

Permanent, But not to a 

temporary, disability. 

Smith, D. M., Loewenstein, G., Jankovic, A., & 

Ubel, P. A. (2009). USA. 

Går ej att använda då ingen skillnad görs mellan kvinnor och män.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simmons%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18039249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18039249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bobb%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18039249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liles%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18039249
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Bilaga 3, Granskningsmall är hämtad från Forsberg och Wengström (2008)  

BILAGA 3      

Checklista för kvantitativa artiklar 

-Kvasi-experimentella studier* 

 

A. Syftet med studien? 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………..

  

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Ja □ Nej □ 

 
Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Ja □ Nej □ 

 
B. Undersökningsgruppen 
 

………………………………………………… 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 
 

………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Randomiserat urval 

□ Obundet slumpmässigt urval  

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval 

□ Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 
    

Ja □ Nej □ 

 
Var genomfördes undersökningen? 

 

…………………………………………… 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
 
Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □ Nej □ 

 
Var validiteten diskuterad? 

 

Ja □ Nej □ 

 
D. Analys 

 

Var demografiska data liknande i 

jämförelsegrupperna? 

 

Ja □ Nej □ 

 
Om nej, vilken skillnad fanns? 

 

……………………………………………. 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

…………………………………………..... 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

 Ja □ Nej □ 

 
Var den statistiska analysen lämplig? 

 

Ja □ Nej □ 



 

  46 (49) 
 

 
Om nej, varför inte? 

 

……………………………………………. 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 

Ja □ Nej □ 

 
Om ja, vilka variabler? 

 

……………………………………………. 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

Instämmer du? 

 

Ja □ Nej □ 

 
E. Värdering 

 

Kan resultaten generaliseras till en annan 

population? 

 

Ja □ Nej □ 

 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

 

Ja □ Nej □ 
 

Ska denna artikel inkluderas i 

litteraturstudien? 

Ja □ Nej □ 
Motivera varför eller varför inte! 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 
*Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg 

Ulcers. Center for Evidensbaserad Nursing, University of Manchester, 1998.  
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Bilaga 4, Gransningsmall är hämtad från Forsberg och Wengström (2008) 

 

BILAGA 4 

Checklista för kvalitativa artiklar* 

A: Syftet med studien? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

………………………………………………………………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja □ Nej □ 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgrupp tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja □ Nej □ 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………… 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 

□ Snöbollsurval 

□ Teoretisk 

□ Ej angivet 

 

Beskriver undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilken sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja □ Nej □ 
Beskriv: 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken av frågorna användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

□ ostrukturerade intervjuer 

□ halvstrukturerade intervjuer 

□ fokusgrupper 

□ observationer 

□ video-/bandinspelning 

□ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

Ja □ Nej □ 

D. Dataanalys 

Här är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

………………………………………………………………………………………………… 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

□ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 

Ja □ Nej □ 
 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 

Ja □ Nej □ 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja □ Nej □ 



 

  49 (49) 
 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja □ Nej □ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja □ Nej □ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja □ Nej □ 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 Ja □ Nej □ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja □ Nej □ 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja □ Nej □ 
 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

Finns risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………………… 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja □ Nej □ 

 
*C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. 

 
 


