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Sammanfattning!
Bakgrund:!Att få en stomi innebär en livsomställning där personen måste ändra på tidigare 

levnadsvanor. Människan måste anpassa sig till sin nya kroppsbild. Kroppsbilden, 

livskvaliteten och sexualiteten kan påverka varandra. Studier visar att sjuksköterskor saknar 

kunskap inom området sexualitet och att det upplevs svårt att prata med patienter kring detta.  

 

 

Syfte:!Att belysa sexualiteten hos människor som lever med tarmstomi.  

 
 

Metod:!Metoden till denna studie var en litteraturöversikt med tio stycken kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar som analyserades enligt Fribergs modell i tre steg.  

 

 

Resultat:!Litteraturöversiktens resultat är uppdelad i tre huvudteman och tre underteman. 

Det första huvudtemat är Kroppsliga upplevelser relaterat till sexualitet. Det andra 

huvudtemat är Förändrad kroppsbild relaterat till sexualitet. Det tredje huvudtemat är Sociala 

upplevelser relaterat till sexualitet med tre underteman: Rädsla för att uppfattas annorlunda, 

Upplevelser i mötet med vårdpersonal och Att vara intim med andra.  

 

 

Diskussion:!Resultatet diskuteras utifrån Callista Roys omvårdnadsteori om adaption. 

Patientens behov av stöd från vården efter en stomi-operation belyses samt hur det upplevs ur 

ett sjuksköterske- och samhällsperspektiv.  

 

 

Nyckelord: Sexualitet, stomi, livskvalitet, tarm, sexuella aktiviteter, kolostomi, patientens!  

 



  
 
 

 

Abstract!
Background:!To get a stoma involves a life setting where the person has to change previous 

living habits. The person must adapt to the new body image. Body image, quality of life and 

sexuality can affect each other. Studies show that nurses lack knowledge in the area of 

sexuality and that it is difficult to talk with patients about it. 
 

 

Aim:!To illustrate the sexuality of patients living with a bowel stoma.  

 

 

Method:!The method of this study was a literature review with ten qualitative and 

quantitative scientific articles analysed according to Fribergs model in three steps.  

 

 

Results: The results of the literature review are divided into three main themes and three sub-

themes. The first main theme is Bodily experiences related to sexuality. The second main 

theme is Changed body image related to sexuality. The third main theme is Social experiences 

related to sexuality with three sub-themes: Fear of being perceived differently, Experiences in 

the meeting with healthcare professionals and Being intimate with others. 

 

!
Discussion: The result is discussed based on Callista Roy's nursing theory about adaption. 

The patient's need for support from the care after a stoma operation illustrates and how it is 

perceived from a nursing and social perspective. 
 

 

Keywords:!Sexuality, ostomy, quality of life, intestinal, ostomized, sexual activities, 

colostomy, patient’s!
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Inledning!

Under denna utbildning har vi mött människor som på olika sätt berört oss. Vi har mött starka 

historier, lycka och sorg i samtal, patienter som upplevt oro och varit ledsna. Framförallt har 

vi fått lära oss att möta människor som släppt in oss och låtit oss ta del av privata känslor och 

tankar de haft.  

Ett starkt möte var med en kvinna som blivit drabbad av cancer och som nu fått reda på att 

hon skulle få en permanent stomi. Detta väckte mycket känslor hos kvinnan. Hon berättade att 

hennes sexualitet var en av de få saker hon ansåg sig ha kvar som gav henne lycka och 

livsglädje och med denna stomi skulle hon inte längre känna sig som den attraktiva kvinna 

hon en gång varit.  

Detta möte fick oss båda att reflektera kring ämnet sexualitet och människor som lever 

med tarmstomi samt hur andra människor som lever med stomi upplever sin sexualitet.  

 

Bakgrund!

Tarmstomi!

Stomi kommer från grekiskan och betyder öppning eller mun (Persson, 2008a). Det innebär 

att en bit av tarmen via operation läggs ut på buken genom att man skapar en konstgjord 

öppning. Tarmen töms sedan därifrån på avföring vid behov under dagen. En stomioperation 

leder till inkontinens vilket innebär att patienten inte kan kontrollera när tarmen bör tömmas. 

På grund av att stomin saknar nerver kan den inte heller känna tryck, beröring eller smärta. 

Det är därför viktigt att vara varsam vid hanteringen av sin stomi då slemhinnan lätt kan börja 

blöda vid för hård hantering.  

Att få en stomi innebär en livsomställning som kan skapa stress hos patienten (Persson, 

2008b). Känslor som att inte känna kontroll över sin egen kropp kan uppstå. Kroppsfunktioner 

ändras och fungerar inte längre som tidigare. Från att tarmen innan operationen signalerat när 

den ska tömmas ska personen nu på egen hand tömma sin tarm manuellt vid behov under 

dagen. Personen får också en ny fysisk del till kroppen vilket kan vara en process att acceptera 

att kroppen ser annorlunda ut.  

Det finns olika anledningar till varför en människa får en stomi. Några av dessa är ulcerös 

colit, cancer, crohns sjukdom, analinkontinens, buksmärta samt gastrointestinala störningar 

(Burch, 2014; Lundstam, 2008).   

Det finns olika typer av stomier (Burch, 2014; Persson, 2008a). En kolostomi är en typ av 

stomi som är kopplad till tjocktarmen och placeras vanligtvis på vänster sida av buken 
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(Persson, 2008a). Då denna är kopplad längre ned i tarmen är avföringen fast och har därför 

låg benägenhet att läcka. En ileostomi är en stomi kopplad till tunntarmen (Burch 2014; 

Persson, 2008a). Vid denna typ av stomi blir avföringen mer rinnande och lös då hela kolon 

(tjocktarmen) är bortkopplad (Persson, 2008a). Denna placeras vanligtvis på höger sida av 

buken.  

Det finns olika sätt att bandagera en stomi (Carlsson & Berndtsson, 2008). Ett 

endelsbandage är ett bandage bestående av en påse och häftplatta som sitter ihop som en del. 

Ett tvådelsbandage består istället av två delar, en platta som fäster mot huden som skyddar 

den och en tillhörande påse som fästs till plattan. Plattan kan sitta länge medan påsarna kan 

bytas ut mer frekvent vid behov. Det finns olika storlekar på påsarna. Exempelvis finns 

mindre påsar som kan användas vid träning eller intima situationer. En del patienter har en 

mindre typ av påse på dagen och en större då de ska sova för att slippa vakna upp mitt i 

natten. Oftast har påsarna ett filter med aktivt kol inuti som i så stor utsträckning som möjligt 

ska förhindra odör. Trots detta kan patienter ändå uppleva obehag av lukt då filtrets aktivitet 

avtar ju längre tiden går (Seng Giap, Hui-Chen, Jiat Chiew, Hong-Gu & Piyanee, 2013). Det 

är viktigt att patienten på sjukhuset får lära sig så mycket som möjligt om sin stomi för att 

klara av skötseln på egen hand hemma (Carlsson & Berndtsson, 2008). Detta innebär att 

patienten ska känna sig trygg i att veta vad en stomi är, hur de ska lägga om och tömma sin 

stomi samt veta hur de ska göra för att förhindra läckage. Det är därför optimalt att de får öva 

på detta upprepade gånger på sjukhuset.  

 

Kroppsbild!!

Enligt Persson (2008b) beskrivs kroppsbilden som ”Bilden av vår kropp som vi upplever den i 

vårt medvetande, eller på det sättet som kroppen framträder inför oss själva” (s.176). 

Kroppsbilden speglar en persons inre och yttre tankar kring sin egen kropp. Den beskrivs som 

den bild en individ har av hela sin kropp. Kroppsbilden kan kopplas till det som kan ses med 

ögat, alltså det yttre (Håkansson, 2014; Persson, 2008b). Kroppsuppfattningen däremot 

handlar om både det yttre och det inre, som innefattar det som inte syns utanpå kroppen. 

Persson (2008b) beskriver att de tankar en person har om sin egen kropp som det kroppsliga 

jaget eller översatt till engelska som body image. Den attityd som en människa signalerar till 

omvärlden med hjälp av kroppsspråk kopplas till body image. Då kroppen ändras vid 

exempelvis sjukdom kan också en människas personlighet förändras eftersom 

kroppsuppfattning och personlighet påverkar varandra. I en normal kroppsuppfattning ingår 
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tre delar. Den första är kroppens ideal, vilket är tankar hos en person om hur kroppen bör se 

ut. Den andra är kroppens realitet, vilket visar verkligheten av hur kroppen egentligen ser ut. 

Den sista är prestation av kroppen, vilket handlar om hur kroppen kan prestera för andra 

människor samt i vilken mån kroppen kan anpassa sig. När dessa delar inte fungerar som 

vanligt, exempelvis då kroppen drabbas av sjukdom, kan människan uppleva ett minskat 

välbefinnande (Persson, 2008b; Seng Giap et al., 2013). Detta på grund av att kroppen inte 

upplevs stark och frisk (Persson, 2008b). Känslor av sorg och minskad glädje kan då uppstå 

(Persson, 2008b; Sinclair, 2009). Kroppen gör sig påmind vid händelser som påverkar den 

fysiska kroppen, exempelvis vid fysisk aktivitet eller sjukdom. Vid livsomställningar som 

påverkar den fysiska kroppen blir människans sociala stöd och förmågan att anpassa sig 

viktig. De erfarenheter en människa får genom livet ryms inuti kroppen och med livet lär sig 

personen hur den egna kroppen kan ge uttryck för känslor och tankar (Persson, 2008b). I 

kroppen ryms allt som är en människa och då känslor av att kroppen sviker uppstår, gör den 

sig mer påmind. Kroppsliga förändringar kan påverka en persons självkänsla negativt (Mellor, 

Fuller-Tyszkiewicz, McCabe & Ricciardelli, 2010; Persson, 2008b). Känslan av att vara fast i 

sin egen kropp är en känsla som kan uppstå då kroppen sviker och känslan av att känna sig hel 

som människa kan försvinna (Persson, 2008b). De normer och värderingar som finns i 

samhället styr sättet vi ser på oss själva (Håkansson, 2014; Mellor et al., 2010; Persson, 

2008b). I samhället finns en bild av att kroppen ska vara vacker, stark och frisk och det finns 

en fixering vid den fysiska kroppen (Håkansson, 2014; Mellor et al., 2010). Människan blir 

beroende av hur hen uppfattas i andras ögon, då andras uppfattning om en kropp blir ett 

resultat av hur personen ser på sin egen kropp. Vidare har det visat sig att män och kvinnor 

uppfattar sin kropp olika (Persson, 2008b). Män är i större utsträckning nöjda med sin kropp 

och ser sig själva som normala, även i de tillfällen de lider av övervikt. Kvinnor däremot 

dömer sig själva oftare och då kopplat till de ideal som finns i samhället om hur en kropp bör 

se ut (Mellor et al., 2010; Persson, 2008b). Människor med låg självkänsla känner sig oftare 

missnöjda med sin kropp (Mellor et al., 2010).  

!
Sexualitet!

Ett sätt för människan att fortplanta sig är genom samlag (Sundbeck, 2013). Dock innebär 

samlag inte bara detta utan handlar även om sexuell njutning, då målet inte alltid är 

fortplantning. Sexualitet innebär mer än bara samlag (Folkhälsomyndigheten 2012; Hulter, 

2014; WHO, 2006). Till sexualitet kopplas upplevelser av att vara nära andra människor, 
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känna gemenskap, glädje, tillfredsställelse, välbefinnande, intimitet, njutning och erotik. 

Sexualitet beskrivs som en del av att vara människa och som ett starkt behov som många 

behöver få tillgodosett i det dagliga livet.  

I en människas personliga sexualitet ingår sexuell lust, utlösning, upphetsning, sexuell 

tillfredsställelse och orgasm (Berndtsson, 2008). Den sexuella lusten är här en central del då 

det kan vara svårt att ha ett givande sexualliv utan en sexuell lust. Den kan vara mer eller 

mindre stark genom livets gång och vissa människor känner mindre lust än andra. Den 

sexuella funktionen kan förändras med åldern eftersom tidigare fungerande funktioner kan 

försämras (Berndtsson, 2008; Mellor et al., 2010;  Sundbeck, 2013). Då muskler och leder blir 

stelare och svagare kan det vara svårt att röra sig lika aktivt vid samlag som tidigare 

(Berndtsson, 2008). Åtrå och upphetsning kan uppstå fysiskt men också psykiskt i sociala 

sammanhang. Detta kan exempelvis uppstå av lukt, ljud, minnen och beröring (Sundbeck, 

2013). Människan har också ett invant beteendemönster gentemot andra, där vi förväntas bete 

oss på ett visst sätt mot andra människor (Löfgren-Mårtensson, 2013). I möte med andra lär 

sig människan hur hen ska bete sig gällande sexualitet. Sexuellt beteende kan kopplas till det 

sociala samspelet och sexualiteten blir meningsfull i det dagliga livet i mötet med andra 

människor. Sexualiteten är således inte bara intima möten med andra människor utan en 

process och något som uppstår i olika vardagliga situationer i livet.   

Sexuell hälsa innefattar det emotionella, fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet 

kopplat till sexualitet (Folkhälsomyndigheten, 2012; Hulter, 2014; WHO, 2006). För att 

sexuell hälsa ska finnas bör alla människors sexuella rättigheter skyddas, respekteras och 

uppfyllas. Människor ska inte känna tvång, bli utsatta för våld eller bli diskriminerade och 

detta kan uppnås då en positiv och respektfull inställning finns. Sinclair (2009) beskriver hur 

det i dagens samhälle finns en norm om hur människan ur ett fysiskt perspektiv bör se ut för 

att uppfattas attraktiv och vad som anses vara vackert. Studien menar att sexualiteten på så vis 

kan bli påverkad om människan inte känner sig kunna leva upp till de ideal samhället ställer. 

Sexualiteten kan också påverkas då en människa drabbas av sjukdom som påverkar den 

fysiska eller psykiska hälsan då det kan hindra personen från att bejaka sin sexualitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2012; Seng Giap et al., 2013; Sinclair, 2009; Persson, 2008b). 

Sexualitet är ofta en stor del av människor liv och kan därför starkt kopplas till begreppet 

livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 2012; Sinclair, 2009).  

!
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Livskvalitet!relaterat!till!sexualitet!!

Nationalencyklopedin (2017) beskriver begreppet livskvalitet som det värde i en människas 

liv som inte kan värderas i pengar. Livskvalitet är ett subjektivt begrepp då det är öppet för 

egen tolkning hos den enskilda människan (Carlsson & Berndtsson, 2008; Willman, 2014). 

Livskvalitet som begrepp kan tolkas som det mått av lycka en människa känner i livet samt 

hur tillfredsställd hen är (Carlsson & Berndtsson, 2008). Det handlar också om vilka centrala 

värden en individ har och värderar i livet samt i vilken mån de är uppfyllda.  

Studier visar att sexualitet är en viktig del av livet som kan påverka hur väl människor 

känner sig ha livskvalitet eller inte (Blair, Arnow, Haas & Millheiser, 2013; Dizon, Suzin & 

McIlvennna, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2012). Hälsorelaterad livskvalitet handlar om hur  

en individ känner välbefinnande både psykiskt och fysiskt men också om sociala funktioner, 

rollfunktioner, funktioner i kroppen samt hur en individ upplever sin hälsa (Berndtsson, 

2008). Dock är inte hälsa samma sak som livskvalitet. Livskvalitet är brett och innefattar 

många aspekter hos en människa och därav kan hälsa ses som endast en av delarna i det som 

påverkar livskvaliteten. Sjukdomar eller behandling som skadar personens självkänsla kan 

hindra människan från att ge uttryck för sin sexualitet, som i sin tur kan påverka en individs 

upplevelse av att känna livskvalitet (Hulter, 2014). Självkänslan står många gånger i 

proportion till hur väl människan känner sig ha en köns- eller sexuell roll samt hur värdefull 

och uppskattad hen känner sig av andra människor. Ett sänkt självförtroende kan leda till att 

en person inte längre vill utföra sexuella aktiviteter som de tidigare velat.  

!
Sjuksköterskans!upplevelse!av!att!prata!om!sexualitet!med!patienter!!

Forskning har visat att sjuksköterskor känner att de saknar de kunskaper som krävs för att 

samtala om sexualitet med patienter (Baker-Green, 2016; Mick, 2007). Det kan handla om att 

sjuksköterskan inte vill genera patienten eller helt enkelt blir generad själv. Vidare visar 

studierna att sjuksköterskan ofta drar slutsatser som gör att ämnet inte tas upp. Exempel på 

detta är att patienten är äldre och därför inte antas vara sexuellt aktiv eller att patienten vårdas 

i livets slutskede och därför antas inte sexualiteten vara något dessa människor bejakar. 

Sjuksköterskan har dock ett ansvar att vara uppmärksam på signaler som indikerar att 

patienter behöver prata om sin sexualitet. Att vara sjuksköterska innebär bland annat att ha en 

holistisk syn, vilket innebär att se till hela människan och därför bör inte sexualiteten uteslutas 

(Mick, 2007; Willman, 2014).!
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Andra studier har undersökt vad sjuksköterskestudenter fått lära sig om sexualitet samt 

försökt belysa brister inom sjuksköterskeutbildningen avseende programmet (Aaber, 2016; 

Pascale Blakey & Aveyard, 2017). De ville identifiera vilka hinder som finns hos 

sjuksköterskor avseende att samtala om sexualitet med patienter. Resultaten visade att få 

lärare inom utbildningarna trodde deras studenter skulle vara redo att ha samtal om sexualitet 

efter utbildningens slut. Det visade också att utbildningen saknar tid till att lära ut hur de kan 

ha samtal om sexualitet med patienter men också att andra ämnen prioriteras före. Många 

lärare kände sig obekväma i att samtala om sexualitet. Detta ledde i sin tur till att 

sjuksköterskestudenter efter avslutad utbildning också hade svårigheter att veta hur de skulle 

samtala och förhålla sig kring ämnet med patienter.  

 

Problemformulering!

Att få en stomi innebär en förändring då det tillkommer en ny fysisk del till kroppen. För en 

del människor kan det vara en process att acceptera att kroppen ser annorlunda ut. Efter 

operationen ska individen lära sig sköta stomin, byta påse, och manuellt tömma sin avföring 

själv under dagen vilket är en omställning som kan upplevas svår. Sexualitet är en stor och 

viktig del i många människors liv då den påverkar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Olika faktorer kan påverka en människa till att känna mer eller mindre lust och känslan av att 

känna sig som en sexuell varelse. Studier har visat att sjukdomar och att känna ohälsa kan 

påverka en människas sexualitet vilket i sin tur kan påverka individens livskvalitet. 

Sjuksköterskor har svårt att samtala om sexualitet med patienter då de upplever det generande 

samt att de saknar utbildning. Då sjuksköterskan har en viktig roll i att se hela människan 

anser författarna mot bakgrund av ovanstående att det här finns en brist gällande 

kommunikation inom sexualitet mellan sjuksköterska och patient. Då sexualiteten är en stor 

del i många människor liv och en stomi-operation kan innebära en omställning som kan 

upplevas svår hos människor, ansåg författarna det intressant att studera människors 

upplevelser av sexualitet efter en stomi-operation.  

!

Syfte!

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sexualiteten hos människor som lever med 

tarmstomi.  
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Teoretisk!utgångspunkt!

Författarna har i denna litteraturöversikt valt att utgå från Callista Roys adaptionsmodell (Roy 

& Roberts, 1981). För att en människa ska kunna behålla sin integritet och samtidigt fortsätta 

utvecklas som person när en livsomständighet sker, menar Roy att det är viktigt att acceptera 

och ta sig igenom situationen samt att försöka balansera den nya tillvaron, så kallad adaption. 

Roy menar att det handlar om att hitta balans inom tre områden. Det fysiska, psykologiska 

och sociala delarna hos en människa. Det handlar också om att kunna hantera både yttre och 

inre uttryck som en människa tar del av. Dessa samspelar med varandra. Exempelvis kan en 

psykologisk känsla så som rädsla leda till ett fysiskt problem som gör att musklerna blir 

spända vilket i sin tur kan leda till ett socialt problem i form av isolering från andra 

människor.  

De delar ur teorin författarna valt att fokusera på är begreppen hälsa, människa, miljö och 

vårdande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Miljön är det mest centrala begreppet inom 

teorin och speglar två perspektiv, den inre och yttre. Då miljön är föränderlig måste 

människan följa med i utvecklingen för att uppnå hälsa. Till miljön kopplas allt som är viktigt 

i en människas liv. Begreppet hälsa kan enligt Roy ses som det tillstånd då människan känner 

sig hel. Hälsan är beroende av miljön och då miljön är föränderlig är också hälsan det. Ju 

bättre en människa kan anpassa sig då miljön förändras, desto lättare kan hälsa uppnås. 

Människan beskrivs inte som en enhet, utan som bestående av flera små system som 

tillsammans bildar den hela människan. Dessa system samverkar med varandra vilket i sin tur 

kan påverka den totala upplevelsen av människans känsla av hälsa. Inom vårdande har 

sjuksköterskan som uppgift att få patienten att känna välbefinnande och ge stöd vid 

anpassning till en livsomställning. Sjuksköterskan ska vårda utifrån de förutsättningar som 

finns hos människan och arbeta för att öka patientens livskvalitet. Eftersom modellen bland 

annat fokuserar på hur människan kan anpassa sig till en ny situation, anser författarna att 

denna teori är lämplig till denna litteraturöversikt. Utifrån resultatet kommer denna teori 

diskuteras i uppsatsens diskussion. 

 

Metod!

I detta arbete har författarna valt att göra en litteraturöversikt. Den modell de utgick ifrån är 

Fribergs modell för litteraturstudier (Friberg, 2017). Detta innebär att skapa en översikt över 

ett valt problemområde. För att få ett helhetsperspektiv valde författarna att använda sig av ett 

så kallat “helikopterperspektiv”. Det innebär att vara öppen och inte ha en bestämd åsikt inom 
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ämnet från start. Det handlar också om att beskriva olika perspektiv av ett fenomen så att inte 

bara vissa delar av det valda ämnet belyses.  

!
Datainsamling!!

De databaser som användes i denna litteraturöversikt var ESH Discovery, PubMed och Cinahl 

Complete. Dessa valdes för att få ett större sökfält med vetenskapliga artiklar från olika 

plattformar (Friberg, 2017). Sökorden som valdes var ord som författarna ansåg skulle svara 

mot syftet. Då en förförståelse för ämnet fanns innan artikelsökningen påbörjades, var det 

viktigt för författarna att detta inte skulle spegla sökningarna med de valda sökorden. De 

sökord som valdes var sexuality och ostomy. Utifrån sökningarna upptäckte författarna fler 

engelska termer för ordet stomi och därför lades orden ostomized, intestinal och colostomy 

till. Slutligen kombinerades orden quality of life, sexual activities och patient´s till som 

sökord då dessa ord gav ytterligare resultat på artiklar som svarade mot syftet. Valda sökord 

kombinerades med varandra i fritext för att nå relevanta artiklar. När en sökning i databaser 

görs är det till fördel att använda booleska söktermer (Östlundh, 2017). Booleska söktermer är 

ord som ”AND”, ”NOT”, och ”OR”. Författarna i denna litteraturöversikt valde att göra 

sökningar utan den booleska termen ”AND” eftersom det genererade exakt samma artiklar 

utan den. Författarna valde att göra vissa begränsningar i sökningarna. Dessa var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2005-2017, vilket gjordes för att nå den senaste 

forskningen inom det valda ämnet. Artiklarna skulle också finnas tillgängliga i full text och de 

skulle vara vetenskapligt granskade (peer-review). När en artikel är vetenskapligt granskad, 

har den artikeln blivit granskad av andra med ämneskunskap (Segesten, 2017). Sökningarna 

är redovisade i Bilaga 1. 

 

Urval! 
Författarna valde att läsa igenom titeln på de artiklar som sökningarna gett träff på. 

Artiklarnas sammanfattningar lästes sedan på de studier som var skrivna på engelska och som 

verkade svara mot syftet. Därefter exkluderades de som inte var relevanta för det valda ämnet. 

Urvalet bestod av elva artiklar där sammanfattningarna återigen lästes för att få en överblick 

över studierna. Därefter lästes resultat- och diskussionsdel noggrant. Författarna 

kategoriserade sedan tillsammans de valda artiklarna för att kunna få en överblick av 

innehållet. Därefter skrevs resultatet av varje enskild artikel ned på svenska för att tydligt se 

innehållet. Efter detta moment exkluderade författarna en artikel som inte svarade mot syftet. 
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Författarna gjorde därefter en grundligare översättning till svenska genom att använda lexikon 

samt diskutera innehållet, så att materialet i så liten utsträckning som möjligt skulle feltolkas. 

Efter detta återstod tio artiklar som svarade mot syftet och som användes till resultatet av 

litteraturöversikten, se Bilaga 2.  

!
Dataanalys!!

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017) modell i tre steg. Det första steget innebär att 

upprepade gånger läsa igenom artiklarna noggrant för att få ett helhetsperspektiv och se 

sammanhang i studierna. Författarna började med att läsa igenom titel och artiklarnas 

sammanfattningar. Därefter läste de resultat och diskussionsdel noggrant. Steg två i analysen 

är att dokumentera och skapa en översiktstabell, detta för att få struktur i arbetet (Friberg, 

2017). Då författarna valt ut tio artiklar skapades en tabell där dessa redovisades, i denna 

litteraturöversikt kallad Bilaga 2 som finns bifogad med litteraturöversikten. Det tredje och 

sista steget i analysen handlar om att söka efter skillnader och likheter i artiklarna. I detta steg 

lästes texterna återigen igenom utifrån syftet för att identifiera dessa. Därefter kopierades de 

in i olika dokument beroende på vad resultaten visade. De kvalitativa och de kvantitativa 

studiernas resultat delades in som teman baserade på likheter. Temana skapades utifrån 

resultatet av de tio valda resultatartiklarna. Detta gjordes för på ett tydligt sätt ge läsaren en 

förståelse för området.  

 

Forskningsetiska!överväganden!

För att ett arbete ska anses respektfullt och värdigt bör författarna när de gör ett vetenskapligt 

arbete använda sig av forskningsetik (Sandman & Kjellström, 2013). Detta innebär att etiken 

ska genomsyra arbetet, från det att författarna gör ett val av ämne till och med att 

diskussionen skrivs. Det har varit av stor betydelse för författarna till denna litteraturöversikt 

att etiskt granska artiklarna och noggrant överväga att ingen kommit till skada, undgått 

information samt att det funnits samtyckte av deltagarna i de studier som gjorts. Då författarna 

i vården mött människor som upplevt att sexualiteten påverkas då de fått stomi, fanns en 

förförståelse för ämnet att sexualiteten påverkas negativt då en människa får en stomi. För att 

vara öppensinnade och inte ledas av sin förförståelse, har sökorden valts med omsorg. 

Författarna har varit öppna för att studier kan visa att den förförståelse de har kanske inte 

stämmer. Bland annat har inte positiva, negativa eller ledande ord används vid sökningarna 

som på något vis kunde hindrat sökningarna från att visa olika resultat inom det valda ämnet. 
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Sandman och Kjellström (2013) beskriver vidare hur viktigt det inom forskningsetiken är med 

anonymitet. Om personer som är med i studierna väljer att avidentifiera sig, måste detta tas i 

respekt och utföras. Författarna har med noggrannhet valt ut artiklar som blivit etiskt 

granskade och följer den etiska kommitténs regler. De vetenskapliga artiklar som är skrivna 

på engelska har studerats och översatts väl för att ordens betydelse inte ska förloras från 

originalverket.  

 

Resultat!

Studiens resultat delades upp i tre huvudteman och tre underteman. Det första huvudtemat är 

Kroppsliga upplevelser relaterat till sexualitet. Det andra huvudtemat är Förändrad 

kroppsbild relaterat till sexualitet. Det tredje huvudtemat är Sociala upplevelser relaterat till 

sexualitet med tre underteman: Rädsla för att uppfattas annorlunda, Upplevelser i mötet med 

vårdpersonal och Att vara intim med andra.  

!
Kroppsliga!upplevelser!relaterat!till!sexualitet!

Människor beskrev att de efter att de hade fått stomi genomgick sexuella förändringar vilket 

ledde till att själva samlagsakten blev sekundär (Braga Rodrigues et al., 2015). Detta på grund 

av att de tappade lusten till samlag, fick erektionsproblem och upplevde smärta under samlag. 

Människor som fått stomi upplevde sig också ha svårt att slappna av vid samlag (Akiko 

Kimura et al., 2017; Akiko Kimura et al., 2013). En permanent stomi för kvinnor kunde skapa 

vaginal torrhet samt ge minskad elasticitet vilket var anledningarna till den upplevda smärta 

de kunde känna vid samlag (Braga Rodrigues et al., 2015; Ramirez et al., 2010).  

Kvinnor beskrev att de upplevde det svårt att slappna av och var rädda för att skada sig 

själva under samlag (Akiko Kimura et al., 2013). Denna rädsla var kopplad till smärta i 

underlivet eller rädsla för att skada påsen och tarmen. En kvinna berättar att hon prövat ha 

samlag en gång efter stomi-operationen men det visade sig vara så smärtsamt att hon helt tagit 

avstånd från detta (Ramirez et al., 2010). Hon tog därför också avstånd från alla 

känslomässiga och romantiska situationer som skulle kunna leda till samlag.  

Män beskrev att rädslan för att inte kunna få erektion var stor och en man berättade att 

oron för detta påverkade honom både psykiskt och fysiskt och därmed var det omöjligt att 

koppla bort problemet som stomin gav honom (Braga Rodrigues et al., 2015). Andra män 

upplevde erektionsproblem som i sin tur ledde till upplevd smärta i penis (Braga Rodrigues et 

al., 2015; Ramirez et al., 2010). En man beskrev att han upplevde sin situation som pinsam då 
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han inte kände sig kapabel till att ha samlag (Braga Rodrigues et al., 2015). Detta på grund av 

erektionsproblem och smärta i penis. Vidare beskrev en annan man hur smärtan påverkade 

samlagen han hade tillsammans med sin partner. Han menade att han tidigare haft ett normalt 

sexliv där båda blev tillfredsställda men nu inte kunde uppleva det längre vilket skapade 

problem i relationen. Mannen rörde vid sin partner för att stimulera henne, men det 

tillfredsställde inte honom. Enligt Anarki et al. (2012) upplevde 40,2% ha problem med 

erektion efter de fått stomi.  

Både män och kvinnor berättade att de behövt ändra samlagsställningar för att få samlaget 

mer bekvämt och för att kunna känna sig tillfredsställda (Braga Rodrigues et al., 2015; 

Ramirez et al., 2010; Reese et al., 2013). Den sexuella funktionen visade sig vara nedsatt hos 

de personer som har eller haft stomi, jämfört med de som aldrig haft stomi (Reese et al., 

2013). I studien av Oliviera da Vera et al. (2017) visade resultatet att 28,9% (n=38) upplevde 

sig ha svårt att känna njutning via sitt könsorgan, samtidigt som 2,6% (n=1) i denna studie 

upplevde smärta vid samlag.  

!
Förändrad!kroppsbild!relaterat!till!sexualitet!!

Kvinnor och män med stomi beskrev spegeln som en ständig påminnelse om att de såg 

annorlunda ut (Akiko Kimura et al., 2013; Braga Rodrigues et al., 2015). I och med att det 

blev så synliga förändringar på buken, så påmindes de om att de inte var som alla andra. De 

beskrev att upplevelsen av att känna sig annorlunda grundade sig i känslan av att inte passa in 

i dagens samhälle av vad som anses vara normalt. En person såg hålet i magen som onormalt 

och kunde därför inte acceptera sin nya kroppsbild (Akiko Kimura et al., 2013). En annan 

person kände sig stympad när hon såg sig själv i spegeln då hon tidigare alltid tagit väl hand 

om sin kropp. Andra beskrev hur de lärt sig leva med sin stomi utan att påverkas av den 

förändrade kroppsbilden (Braga Rodrigues et al., 2015; Grant et al., 2011). De hade accepterat 

sin situation och kunde bortse från påsen och ärret vid magen. Detta gjordes genom att tänka 

på sig själva som vackra och inte fokusera på den förändrade kroppsbilden stomin gett. Vidare 

beskrev människor hur de efter operation anpassat sina kläder för att dölja stomin inför andra 

människor (Grant et al., 2011). En kvinna förklarade hur hon hade svårt att förstå hur det 

skulle vara möjligt att känna sig som den kvinna hon en gång var (Braga Rodrigues et al., 

2015). Det gjorde i sin tur att hon inte förstod hur hon skulle vilja klä upp sig för att träffa 

någon. Det framkom att förändringen av kroppsbilden många gånger var relaterade till känslor 

av rädsla, osäkerhet och frågor kring hygien (Akiko Kimura et al., 2013). En kvinna beskrev 
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hur hon inte längre ansåg sig vara en attraktiv kvinna med påsen på magen (Ramirez et al., 

2010). Dock menade hon att sexualiteten inte var en central del i hennes liv då hon var 

tacksam över att ha överlevt sin cancer. Hon kunde istället fokusera på andra saker i livet, 

som exempelvis att spendera tid med sina barn. Det framkom att det var viktigt att personerna 

som fått stomi själva var redo att arbeta med anpassningen till sin situation (Braga Rodrigues 

et al., 2015).  

 

Sociala!upplevelser!relaterat!till!sexualitet'
Rädsla'för'att'uppfattas'annorlunda!!!
Personer beskrev hur de ibland hellre isolerade sig än att träffa andra då rädslan för att bli 

avvisade var stor (Braga Rodrigues et al., 2015). Deltagare i studien beskrev hur de efter 

operation känt sig begränsade av sin kropp och därmed behövt arbeta med sin självkänsla för 

att återupptäcka den igen. Av den anledningen upplevde de många tankar och funderingar 

inför samlag. Förändringen av den fysiska kroppen upplevdes som stor och det i sin tur ledde 

till att de ibland hellre avstod helt från samlag.  

Kvinnor beskrev hur de upplevde sig rädda inför att bli avvisade på grund av sin stomi 

(Braga Rodrigues et al., 2015). När de sedan vågade gå emot sin rädsla märkte de att de inte 

blev avvisade och deras förutfattade meningar motbevisades. Andra kvinnor berättade hur de 

upplevde känslor av oro om hur de skulle uppfattas i andras ögon vilket begränsade dem 

(Akiko Kimura et al., 2013). Det framkom också att det fanns rädslor kring vad andra 

människor hade för åsikt kring personer med stomi. Känslan av att känna sig annorlunda än 

andra människor i samhället gjorde att en kvinna undvek att gå till vissa platser. En annan 

förklarade att det fanns en rädsla för läckage från stomin och oron för att andra människor 

skulle se detta var stor. Detta ledde till att hon alltid hade med sig en extra klänning och 

stomipåse. Vidare beskrev en annan kvinna hur hon kände sig förminskad bredvid andra 

kvinnor (Braga Rodrigues et al., 2015). Andra personer berättade hur det i dagens samhälle 

finns förutfattade meningar om hur kvinnor bör se ut för att uppfattas attraktiva och hur en 

perfekt kropp ska se ut vilket gjorde att kvinnorna påverkades av detta. Det framkom rädslor 

för att omgivningen skulle känna odör från påsen . En kvinna beskrev hur det gjorde henne 

blyg samt hur hon alltid försökte dölja påsen. Hon menade att människor alltid ser till det som 

är annorlunda, att uppmärksamheten dras till det som sticker ut. På grund av samhällets 

normer berättade människor att de känt sig tvungna att ändra på vanor, vilket påverkade deras 

sociala liv negativt (Braga Rodrigues et al., 2015; Akiko Kimura et al., 2013).  
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Det visade sig att 38,46% (n=15) hade samma vilja att gå ut och göra sociala aktiviteter 

som att besöka vänner, gå på restaurang eller bio som innan operationen (de Campos et al., 

2017).  

 

Upplevelser'i'mötet'med'vårdpersonal''

Efter stomi-operationen beskrevs ett stort behov av att prata om sin sexualitet med 

vårdpersonalen (Braga Rodrigues et al., 2015; Ramirez et al., 2010). Samtidigt beskrev de att 

detta behov inte blev uppfyllt. De personer som efter operationen inte fått möjlighet att 

samtala med vårdpersonal menade att de med stöd och samtal av vårdpersonal kring ämnet 

sexualitet hade få svar på tankar de hade kring ämnet (Braga Rodrigues et al., 2015). En av 

personerna berättade att det upplevdes pinsamt att ta upp ämnet sexualitet med 

vårdpersonalen, då det fanns andra problem som var viktigare att samtala om.  

 

Att'vara'intim'med'andra''

Efter stomi-operationen beskrev deltagarna sin sexualitet kopplat till personliga relationer, 

sexuell intimitet, dejting och giftermål, relationer till sin partner och faktorer som påverkar 

självkänslan (Braga Rodrigues et al., 2015). Dessa faktorer var relaterade till viljan att delta i 

olika sociala sammanhang. De upplevde att självförtroendet sänktes, att de såg ner på sig 

själva och att de upplevde sig själva som smutsiga vilket gjorde att parrelationerna blev 

påverkade.  

Kvinnor berättade hur stomin påverkade deras självförtroende och de var rädda för att 

deras partner skulle känna sig äcklade av dem (Ramirez et al., 2010). Därför ville de inte att 

deras partner skulle se stomipåsen under samlag och ville själva inte heller se den. Rädslan för 

läckage var stor hos kvinnor och de var därför noggrant förberedda innan samlag. Detta fick 

till följd att en sexuell aktivitet inte kunde ske spontant utan att de tömt påsen på avföring 

innan samlag samt bytt till en ny påse. En kvinna hade helt tagit avstånd från samlag och 

ägnade sig nu endast åt onani för att tillfredsställa sig. Detta eftersom det upplevdes mindre 

komplicerat och mer bekvämt samt att hon inte behövde oroa sig om hur hennes kropp skulle 

uppfattas i andras ögon. En annan berättade att hon skulle vilja ha samlag men ansåg sig lukta 

så illa att hon inte trodde någon annan skulle kunna se henne som åtråvärd. När det kommer 

till svårigheterna med att vara intim med andra människor visade det sig att det ofta grundade 

sig i rädslor för att bli avvisade (Akiko Kimura et al., 2013; Braga Rodrigues et al., 2015). 

Personer berättade hur de fått starka reaktioner då de visat sig nakna framför människor efter 
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att de fått stomi (Akiko Kimura et al., 2013; Grant et al., 2011). Exempelvis hade en kvinnas 

man sagt att han inte längre var attraherad av henne. Reaktioner som detta ledde till att de inte 

längre vågade visa sig nakna framför andra människor. En kvinna beskrev hur hon alltid 

kände sig som en person som blev avvisad (Braga Rodrigues et al., 2015). Hon beskrev hur 

hon valde att inte klä av sig framför någon då tanken på att få en skrämmande reaktion från 

sin partner var för stor.  

Det framkom att stöd från familj och partner var viktigt efter operationen (Braga Rodrigues 

et al., 2015). Vidare beskrevs partnerns acceptans som viktigt för att kunna känna sig sexuell 

och för att våga vara intim (Akiko Kimura et al., 2017; Akiko Kimura et al., 2013). Vissa 

upplevde det svårt att känna sig sexuell framför sin partner efter att de fått stomi (Akiko 

Kimura et al., 2013). De menade att partnern accepterade situationen och fortfarande såg sin 

partner som attraktiv men problemet låg hos dem själva. De personer som fick stöd och blev 

accepterade av sin partner kunde anpassa sig till sin nya situation och därmed vågade de också 

ingå i intima sammanhang (Akiko Kimura et al., 2017; Akiko Kimura et al., 2013). De som 

däremot blivit avvisade och var med en partner som fick dem att känna sig oattraktiva hade 

svårare att leva i den nya situationen (Akiko Kimura et al., 2017; Akiko Kimura et al., 2013; 

Braga Rodrigues et al., 2015; Ramirez et al., 2010). En kvinna berättade hur viktigt det var att 

känna sig åtråvärd i någon annans ögon och genom att hennes man fick henne att känna sig 

attraktiv kunde hon acceptera sin nya kropp (Ramirez et al., 2010). Samtidigt så berättade en 

annan kvinna hur hon hade svårt att se sig själv som attraktiv, trots att människor sa att hon 

var det. Det framkom att samlag var mindre viktigt hos äldre människor (Oliviera da Vera et 

al., 2017; Ramirez et al., 2010). Exempelvis berättar en 84-årig kvinna om andra typer av 

intimitet än just samlag (Ramirez et al., 2010). Kvinnan berättade att hennes man varje dag 

plockade en bukett blommor från trädgården till henne som gjorde henne lycklig och fylld 

med kärlek. Ett annat exempel var en 70-årig kvinna som menade att fysisk intimitet inte bara 

behövde betyda samlag, utan kunde räcka med att hålla hand framför tv:n. De menade att 

intimitet ibland också kan ses ur ett mentalt perspektiv istället för ett fysiskt, då den fysiska 

delen inte varar för alltid. 

I en studie av Ayaz och Kubilay (2008) med två fokusgrupper delade 100% (n=60) av 

deltagarna säng med sin partner innan stomi-operationen och 20% respektive 18,3% fortsatte 

med detta direkt efteråt. Efter fyra månader hade 93,9% respektive 53,3% återgått till att dela 

säng med sin partner. I studien av Oliviera da Vera et al. (2017) fick deltagarna svara ja eller 

nej på frågan om samlag hade en stor roll i deras liv, och där 100% (n=83) svarade ja. Det var 

45,7% (n=38) som svarade att de var sexuellt aktiva. De personer som var sexuellt aktiva fick 
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sedan frågan om de upplevde sig ha minskad sexlust sedan de fått stomi. Av dessa svarade 

47,4% att denna minskat. Det var 63,2% som fortfarande tog initiativ till sex medan 23,7% av 

deltagarna vägrade ha sex med sin partner efter att de fått stomi. En minskning i sexuell 

aktivitet skedde efter stomi-operationen (Anarki et al., 2012). Av deltagarna svarade 81,4% 

(n=102) att de var sexuellt aktiva innan operationen och 33,3% fortsatte vara det efter. 

Resultatet visade också att 31,4% nöjda med sina sexuella aktiviteter.  

 

Diskussion!

I denna del av litteraturöversikten kommer metod och resultat diskuteras utifrån vetenskaplig 

litteratur och Callista Roys omvårdnadsteori om adaption.  

 

Metoddiskussion!

I denna litteraturöversikt valdes databaserna CINAHL, ESH discovery och PubMed att 

användas. Dessa valdes för att hitta artiklar inom flera områden (Östlundh, 2017). PubMed 

innehåller främst artiklar inom medicin och omvårdnadsrelaterade artiklar medan CINAHL 

innehåller mer artiklar inriktade på omvårdnadsvetenskap. ESH Discovery samlar artiklar från 

ett flertal olika databaser i en gemensam sökning. I denna litteraturöversikt anser författarna 

att det varit en styrka att söka på detta vis då det gav ett brett perspektiv på det valda området 

och gjorde så att det underlättade att hitta vetenskapliga artiklar från olika databaser. 

Författarna ansåg att dessa tre databaser räckte för att ge mycket relevant underlag för 

resultatet. PubMed genererade dock inga nya relevanta artiklar utan endast dubbletter från de 

andra två databaserna och därför valdes inga artiklar från den databasen. Att sökningarna 

genererade dubbletter ansåg författarna visade på att sökorden var relevanta och svarade mot 

syftet, vilket de anser var en styrka. Då sökorden valdes, var det för författarna viktigt att det 

skulle vara ord som svarade mot syftet. Författarna hade en förförståelse att sexualiteten ofta 

påverkas negativt då en människa får en stomi men var tydliga och öppna från start att denna 

kunde komma att ändras. Därför var det av vikt att sökorden inte skulle spegla endast vissa 

sidor av det valda ämnet. Det gjordes också för att författarna inte ville ledas av sin 

förförståelse och därmed omedvetet välja artiklar som bara bekräftade den. Det var också av 

vikt att sökorden inte på något sätt skulle vara färgade och endast visa positiva respektive 

negativa upplevelser av det valda ämnet. De vetenskapliga artiklar som användes i 

litteraturöversikten hittades utan att använda den booleska termen ”AND” (Östlundh, 2017). 

Detta eftersom utfallet av antal träffar på artiklar blev likadant oavsett termen eller inte. Om 
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sökningarna exempelvis hade gett träffar på vetenskapliga artiklar på barn hade den booleska 

termen ”NOT” kunnat användas. Eftersom sökorden inte genererade detta behövdes den ej 

användas. Sökningarna begränsades också gällande årtal från 2005-2017. Det gjordes för att 

författarna ville ha så aktuella artiklar som möjligt som kunde förstås utifrån dagens samhälle. 

En reflektion har varit ifall begränsningen av år hade behövt göras då det var upplevelsen hos 

dessa patienter som skulle belysas. Samtidigt så ansåg författarna att begränsningen av år 

genererade mycket relevanta artiklar. Författarna ansåg också att det var en styrka att ha så 

nya artiklar som möjligt.  

Författarna är medvetna om att litteraturöversiktens resultatartiklar sträcker sig över flera 

länder och därmed inte är begränsade till exempelvis Sverige eller länder i Europa. Varför 

denna begränsning inte gjordes var för att författarna ville undersöka upplevelsen ur ett 

globalt perspektiv. Att denna litteraturöversikt resulterade i artiklar från flera länder var för att 

de valda artiklarna var de som bäst svarade mot syftet utifrån de valda sökorden. Eftersom de 

valda sökorden enligt författarna ansågs som en styrka då de inte är värdeladdade eller är 

färgade av förförståelsen ville de inte heller utöka sökningarna med andra sökord för att hitta 

studier gjorda endast i Europa eller Sverige. Författarna har också följt en mall och försökt att 

inte överstiga rekommendationen av hur många studier som bör ingå i resultatdelen av 

litteraturöversikten. De har i efterhand reflekterat om resultatet hade kunnat se annorlunda ut 

om begränsningar hade gjorts utifrån länder då en upplevelse av sexualitet efter en stomi-

operation kan styras av ett samhälles normer och kultur (Liao & Qin, 2014). De vetenskapliga 

artiklar som inte valdes ut till litteraturöversikten var de som var skriva på ett annat språk än 

svenska och engelska, artiklar som inte svarade mot syftet och artiklar som inte var 

originalartiklar.  

Både kvantitativa och kvalitativa studier valdes att användas till denna litteraturöversikt. 

Eftersom det var upplevelsen av sexualitet hos människor med stomi som skulle belysas, 

ansåg författarna det viktigt att ta del av personliga intervjuer där deltagare fått uttrycka en 

känsla. De ansåg också att de kvantitativa studierna var ett bra komplement till dessa och gav 

prevalens av de sexuella problem människor kan uppleva efter en stomi-operation. När 

artiklarna skulle analyseras var det svårt att hitta tydliga teman och kategorier då de fysiska, 

psykologiska och sociala förhållandena var påverkade av varandra. I enlighet med Friberg 

(2017) valdes ändå resultatet att delas in i teman och underteman för att underlätta för läsaren 

och få en struktur i litteraturöversikten. Författarna gjorde detta genom att tematisera de olika 

studiernas resultat. Detta ledde till att det på ett tydligare sett gick att se vilka delar av 

resultaten från de olika studierna som handlade om samma sak. Författarna lade ner mycket 
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tid på att på ett så rättvist sätt som möjligt försöka översätta och tolka de engelska texterna vid 

analysen. Författarna hoppas och tror att texterna och ord är korrekt översatta men författarna 

är medvetna om att vissa ord eller meningar kan ha tolkats annorlunda från sin ursprungliga 

innebörd.  

Genomgående genom hela arbetet har samarbetet mellan författarna fungerat bra. Från start 

utformades en tidsplan att följa som skapat struktur samt gjort att arbetet varit i fas. Detta har i 

sin tur skapat mindre stress. Författarna kände varandra väl innan denna litteraturöversikt 

startades, vilket de anser varit en styrka. Det har gjort att de känt sig fria att yttra tankar och 

funderingar som de i sin tur tror har lett till ett mer välarbetat material. Vid start av arbetet 

försökte författarna skriva texter på var sitt håll för att på så vis optimera tid, men insåg att de 

båda hade väldigt olika skrivspråk och därför istället vann tid på att skriva texterna 

tillsammans.  

!

Resultatdiskussion!

Patientens'behov'av'stöd'från'vården'''

I litteraturöversiktens resultat framkom det att människor som lever med stomi kan uppleva 

sexuella svårigheter i form av kroppslig smärta och obehag vid samlag men också känslor av 

rädsla för hur de kommer att uppfattas av andra människor. Det senare relaterades ofta till 

osäkerhet gällande den nya kroppsbilden som stomin gav. Människornas egna uppfattningar 

om sin kropp påverkades och rädslan för att uppfattas annorlunda belystes som ett problem. 

Det framkom också att dessa personer hade önskat mer stöd från vården kring sin sexualitet 

relaterat till stomin. Författarna till denna litteraturöversikt upplever sig se en brist i det stöd 

människor med stomi får av vården både innan och efter operation gällande sexualitet. 

Houston (2017) förklarar hur ett bristande stöd hos patienter med stomi kan leda till 

depression, psykos och till och med självmord. Studien menar att en stomi-operation är en 

stor livsomställning och efter operation genomgår individerna komplexa emotionella, sociala 

och psykologiska problem. Ångest kopplat till den förändrade kroppsbilden och sexualiteten 

är ofta en faktor hos dessa individer och därför behövs stöd inom dessa områden.  

I litteraturöversikten framkom det att människor inte vågade ta upp frågor kring sexualitet 

med vårdpersonalen och Houston (2017) belyser det faktum att vårdpersonal i stor 

utsträckning ofta utesluter de psykologiska problem som oron över sexualiteten kan medföra 

hos dessa individer. Med detta menas att vårdpersonal ofta fokuserar på det fysiska istället för 

det psykologiska. I Callista Roys modell (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014) beskrivs 
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människan som bestående av små system som tillsammans bildar den hela människan. Den 

fysiska kroppen kan ses som ett system som kan påverka hälsan. Det är dock inte det som 

utgör en hel människa utan det psykologiska och sociala delarna av en människa påverkar 

också hälsan. Detta innebär att de små systemen påverkar varandra och den totala upplevelsen 

av att känna sig som en hel människa blir hela tiden påverkade av varandra. Resultatet av 

litteraturöversikten visade att människor upplevde kroppslig påverkan i form av fysisk smärta 

vid samlag. Samtidigt framkom det upplevda psykologiska problem i form av rädsla för att 

uppfattas annorlunda samt skam över den förändrade kroppsbilden. De psykologiska 

upplevelserna påverkade självbilden och självförtroendet. Författarna tycker sig ha identifierat 

ett problem då stödet från vården för att hjälpa människorna att känna sig som en hel 

människa verkar ha brustit. Den totala upplevelsen blir att alla delar av människans behov, 

eller de system som Roy beskriver, inte har fått det stöd som behövs (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). Att en stomi påverkar andra delar hos en människa så som självbild, 

självkänsla, sexualitet samt livskvaliteten bekräftas i flera andra studier (Ciorogar et al., 2016; 

Costa Paes Barreto & Perrelli Valença, 2013; Houston, 2017; Kenderian, Stephens & Jatoi, 

2014).  

I Roys adaptionsmodell är miljön det mest centrala begreppet (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014). Miljön speglar både en människas inre känslor och den yttre miljön. Till 

miljön kopplas människans existens, händelser i livet, livsvillkor, fysiska och sociala delar av 

miljön. Roy menar att människan och miljön måste samspela, och då miljön hela tiden 

förändras ställs också människan inför olika utmaningar då förändringarna sker. Då miljön 

speglar livet kan det förstås som att livet är i ständig förändring. När människan lyckas 

anpassa sig till den nya situationen när livet förändras, kan hälsa uppnås. Deltagarna i 

studierna som lyckades anpassa sig och acceptera den nya situationen hade fått mycket stöd 

från sin omgivning, vilket kan ses som stöd från den yttre miljön. En del personer fick stöd 

men uppfattade sig ändå ha svårt att vara intim med andra människor då de hade ett sänkt 

självförtroende och självbild. Detta kan ses som de inre känslorna som enligt modellen också 

påverkar hur väl en människa kan anpassa sig eller känna sig ha hälsa i livet. Den yttre 

miljöns betydelse för en god anpassning belyser vikten av ett optimalt stöd från 

sjuksköterskan vid en livsomställning som en permanent stomi innebär. Vidare beskriver Roy 

begreppet hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Detta handlar om hur en människa kan 

anpassa sig till livsomställningar. En människa kan växa och utvecklas först när hen kan 

anpassa sig i sin nya situation och hantera den förändrade miljön. För att kunna anpassa sig 

till sin situation är det viktigt med stöd från omgivningen. Utifrån detta är det åter tydligt att 
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ett stöd från sjuksköterskan kan hjälpa dessa människor i deras anpassning till den nya 

livssituationen. Det har visat sig att strukturerade patientundervisningar hos patienter med 

stomi kan ge en förbättrad livskvalitet (Danielsen, Burcharth & Rosenberg, 2013). Detta 

innebar flera undervisningstillfällen för patienterna fördelade under flera månader samt att 

undervisningstillfällena skedde i grupper där patienterna kunde dela upplevelser kring sin 

stomi med varandra. Undervisningarna fokuserade bland annat på hur patienterna skulle 

hantera sin stomi, nutrition och sexualitet.  

 

Sjuksköterskans'perspektiv''

Då personerna upplevde ett bristande stöd från vården ansåg författarna det intressant att se 

hur detta upplevs ur ett sjuksköterskeperspektiv. Ayaz (2009) beskriver hur det som 

sjuksköterska är viktigt att ha ett holistiskt synsätt, alltså att se till alla delar av människan. 

Utöver att hjälpa och lära patienten anpassa sig till de fysiska förändringarna, så som 

omläggning och byte av stomipåse ska sjuksköterskan finnas där och ge stöd i frågor rörande 

sexualitet och den förändrade kroppsbilden. Studier visar att sjuksköterskan är medveten om 

att frågor kring sexualitet hos patienter ska inkluderas i omvårdnaden (Ayaz, 2009; Mick, 

2007). Trots denna medvetenhet följs detta inte i praktiken. I en studie svarade 79% av 

vårdpersonalen att de var medvetna om att stöd kring frågor rörande individens sexualitet är 

viktig, dock svarade 9% att de skulle känna sig bekväma att diskutera och hantera frågor 

gällande sexuella problem med patienterna (Ayaz, 2009). I bakgrunden av litteraturöversikten 

framkom svårigheterna sjuksköterskor generellt känner inför att prata om sexualitet med 

patienter och hur det redan under sjuksköterskeutbildningar finns brister då ämnet inte tas 

upp. Sjuksköterskor är ofta rädda för att närma sig personens privatliv och kan också känna 

sig generade vilket är anledningar till att detta inte tas upp (Ayaz, 2009; Baker-Green, 2016; 

Mick, 2007). I Ayaz (2009) svarade 51% av deltagarna att de diskuterade sexuella problem då 

patienterna själva önskade det men 41% av dessa kände sig bekväma när de behövde göra 

detta. Ett hinder för sjuksköterskor när det kommer till att samtala om sexuella problem har 

visat sig vara att de känner brist i kunskap kring ämnet (Aaber, 2016; Baker-Green, 2016; 

Junkin & Beitz, 2005; Mick, 2007; Pascale Blakey & Aveyard, 2017). Detta visade sig brista 

inom flera olika områden (Junkin & Beitz, 2005). Exempelvis måste sjuksköterskan känna sig 

trygg i att ha kunskap inom begreppet sexualitet. Då sjuksköterskan har mer kunskap leder det 

lättare till en bättre relation med patienten. Roy belyser hur viktigt det är med stöd från 

sjuksköterskan, då en person misslyckats att anpassa sig till sin nya situation (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2014). Det är enligt Roy viktigt att sjuksköterskan alltid försöker göra sitt yttersta 



  20 (34) 
 

för att en person ska känna livskvalitet även om det inte alltid är möjligt att känna det på alla 

plan, så som på det fysiska, sociala och psykiska. Sjuksköterskan ska vara uppmärksam så att 

alla delar av människans behov blir sedda. Därefter är det viktigt att sjuksköterskan är beredd 

på att ge stöd inom de plan behoven finns. Då resultatet av litteraturöversikten visar på brister 

inom ovanstående har det fått författarna att fundera om sjuksköterskor behöver mer 

utbildning och kunskap inom ämnet. Då kunskap skapar trygghet är en reflektion om detta bör 

förbättras redan under utbildning.  

 

Samhällsperspektiv'

Slutligen har författarna observerat att nästan samtliga sökningar endast genererat 

vetenskapliga artiklar som författarna identifierat är baserade på människor som är 

heterosexuella och lever i heterosexuella relationer. Vid sökningarna har endast en studie 

funnits som baserades på homosexuella. Det var en fallstudie på en homosexuell man 

(Williams, 2006). Mannen beskrev upplevelsen av att få en stomi som negativ. Han förklarade 

det som det värsta tänkbara en homosexuell man i en sexuell relation kunde genomgå och av 

den anledningen kunde han inte tänka sig att vara intim med en annan man. Han menade att 

han trodde det var mycket enklare för ett heterosexuellt par att genomgå en liknande situation. 

Författarna har i efterhand provat att göra sökningar med ordet ostomy och kombinerat med 

ord som homosexuality, homosexual, gay och quality of life för att se om det skulle gett träff 

på vetenskapliga studier där homosexuella människor ingått i. Det genererade dock inte heller 

några träffar. Sökningarna gjordes utan begränsningar för att få ett så brett sökfält som 

möjligt.  

Vidare beskriver Sundbeck (2013) äldre människors sexualitet där endast heterosexuella 

relationer nämns. Där beskrivs hur kvinnors sexualitet blir lidande på grund av manlig 

dysfunktion samt hur kvinnor i genomsnitt lever längre än män vilket gör att kvinnor tappar 

en partner att ha sexuella relationer med. Det kan ses som en ögonöppnare att det inte nämns 

att varken kvinnor eller män kan ha homosexuella relationer. Det är intresseväckande att det 

inte finns fler studier gjorda på människor som lever i homosexuella relationer. Då alla 

grupper i dagens samhälle bör accepteras och inkluderas (WHO 2006), tycker sig författarna 

se ett större samhällsproblem som har fått dem att fundera kring hur inkluderande samhället 

faktiskt är. Enligt WHO (2006) handlar sexuell hälsa om rätten till jämlikhet och icke-

diskriminering vilket kan ifrågasättas då homosexuella människor helt verkar uteslutas från 

dessa typer av studier.  
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Kliniska!implikationer!!

Det framkom att människor med stomi saknar stöd och information kring sin sexualitet efter 

operation. Därav anser författarna att denna litteraturöversikt kan vara till hjälp inom 

sjuksköterskeprofessionen. Om sjuksköterskor blir medvetna om detta problem, är det mer 

troligt att ämnet kommer tas upp och tillsammans med patienten kan samtal ske. Detta på 

grund av att det kan vara svårt att arbeta för att förbättra något, då problemet är okänt. 

Författarna tror också att om personer med stomi blir medvetna om att sexualiteten påverkats 

hos flera människor, så behöver de inte känna sig ensamma. Det kan också göra att fler 

människor vågar prata om frågor kring sin sexualitet efter denna typ av operation, med både 

vårdpersonal och sina närstående. Detta tror vi skulle göra att patienterna känner sig mer 

delaktiga i sin vård och vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient skulle förbättras.  

 

Förslag!till!fortsatt!forskning! !

Resultatet visar att det behövs fortsatt forskning gällande homosexuella människors 

upplevelser kring deras sexualitet kopplat till stomi, då det varit svårt att hitta studier som 

inkluderar denna grupp av människor. Författarna vill påstå att det är diskriminerande att 

dessa människor inte fått representerats i studier inom detta forskningsområde. Vidare anser 

författarna också att sjuksköterskan i sitt arbete har ett ansvar att alltid inkludera alla 

människor i samhället, oavsett sexuell läggning. Om alla grupper i samhället får göra sin röst 

hörd och får känna sig delaktiga, tror författarna att det i längden leder till en bättre hälso- och 

sjukvård.  

Då det inte är möjligt att med denna litteraturöversikt att generalisera resultatet på en hel 

befolkning skulle en fortsatt forskning kunna syfta till att studera sexualitet hos människor 

med stomi i exempelvis Sverige eller länder i Europa samt olika kulturella kontexter. 

Författarna är medvetna om att en upplevelse av ett fenomen kan påverkas av ett samhälles 

normer och kultur. Därför tror författarna att en svensk studie inom detta forskningsområde 

skulle leda till en ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om hur människor med stomi i 

Sverige upplever sin sexualitet. Därmed tror författarna att en ökad medvetenhet i längden 

leder till en stärkt vårdrelation mellan patient och sjuksköterska.  
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Slutsats!!

Denna litteraturöversikt beskriver hur människor som lever med tarmstomi upplever sin 

sexualitet. Det kroppsliga, psykologiska och sociala förhållandena belyses. Resultatet visar att 

känslan är subjektiv där stöd från sin partner är viktig för anpassningen till sin nya 

livssituation. Hur människor påverkas av den förändrade kroppsbilden och de känslor som 

kan uppkomma av att känna sig mindre attraktiv synliggörs samt hur rädslan för att uppfattas 

annorlunda än det som anses vara normalt framkommer. Vidare diskuteras patientens behov 

av att samtala med sjuksköterskan kring sexualitet efter en stomi-operation och 

sjuksköterskors upplevelse om att samtala om sexualitet med patienten belyses. Slutligen 

diskuteras resultatet utifrån ett samhällsperspektiv där författarna identifierat bristen gällande 

studier som inkluderar homosexuella människor som lever med stomi.  

 !
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