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Sammanfattning&
 

Bakgrund:! År 2015 uppskattades att omkring 43000 personer i Sverige lever med stomi. 

Flera inflammatoriska sjukdomar och tarm- och urinblåscancer är vanligaste 

orsaker som leder till ett stomi. Detta ingrepp innebär ett förändrad 

kroppsutseende, som vidare kan orsaka problem i det sexuella livet. 

Sjuksköterskan bör guida och stödja både patienten och anhöriga genom att 

ge information om sjukdomens konsekvenser och om den sexuella  hälsan. 

Sexualitet är ett känsligt ämne som individer inte alltid vill prata öppet om, 

därför ses det som ett problem att lyfta upp sexuella frågor inom vården. 

Syfte:& Att beskriva patientens upplevelse av sexuell hälsa efter ett stomiingrepp 

Metod:& Enligt Fribergs metod en litteraturöversikt gjordes och resultatet baserades på 

tolv vårdvetenskapliga artiklar vilka hämtades från databaserna Pubmed, 

CINAHL Complete och DOAJ. Artiklarna översattes och analyserades via 

kategorisering och tematisering. 

Resultat:& I litteraturöversikten har författarna identifierat fyra kategorier. Det första 

temat visade att många patienter med stomi har upplevt skam och varit 

oroliga över sina förändrade kroppar. Det andra temat med två underrubriker 

visade att det förekom både negativa och positiva erfarenheter i samband med 

sexuell samvaro. Det tredje temat visade att fysiska komplikationer som lukt 

och läckage påverkade den sexuella aktivitet. Det fjärde temat beskrev vikten 

av sjukvårdens och närståendes stöd då resultatet visade att många saknar 

information och hjälp vad gäller detta ämne. 

Diskussion:& Resultatet problematiserades och diskuterades utifrån tidigare forskning och 

valda delar av Katie Erikssons teori om hälsa, vårdande och lidande. 

Nyckelord:& Stomi, Sexualitet, Omvårdnad, Livskvalitet, Kroppsbild, Cancer 

 



  
 
 

 

Abstract&
 

Background:! In 2015, approximately 43,000 people living in Sweden were estimated to 

have an ostomy. Several inflammatory diseases as well as bowel and bladder 

cancer are the most common causes of an ostomy. This procedure implies a 

change body appearance, which can further cause problem in sexual life. 

The nurse should guide and help both patients and their relatives by 

providing information about the significances of the procedure and how it 

necessitates changes in sexual health and performance. Sexuality is a 

sensitive topic which individuals do not always want to talk about openly, 

therefore it is seen as growing problem in which there is a need to discuss 

sexual issues in health care. 

Aim:& To describe the patients experience of sexuality after ostomy surgery 

Method:& According to Fribergs method, a literature review was made and the results 

were based on twelve health science articles. These findings were retrieved 

from the databases Pubmed, CINAHL Complate and DOAJ. The articles 

were translated and analyzed via categorization and thematization. 

Results:& In the litterature review the authors have identified four categories: The first 

theme showed that many patients with ostomy have experienced shame and 

were worried about the shape of their changed bodies. The second theme 

with two sub-headings showed that there were both negative and positive 

experiences in connection with sexual intercourse. The third theme showed 

that physical complications such as odor and leakage affected sexual 

activity.The fourth theme described the importance of the support of the 

support of the health care and relatives, as the results showed that many 

people lack information and help regarding this topic. 

Discussion:& The results was problematized and discussed based on previous research and 

selected parts of Katie Erikssons theory of health, care and suffering 

Keywords:& ostomy, sexuality, quality of life, body image, cancer, nursing, 
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1& Inledning&

När människans kropps utseende förändras i samband med en sjukdom  kan det sexuella livet 

påverkas. Denna händelse i livet kan förändra människans livskvalitet och välbefinnande. Vi 

funderar som blivande sjuksköterskor kring, hur människor upplever sig fysisk och psykisk 

efter stomioperation, samt hur detta kan påverka deras sexuella liv. Sexuella hälsan är ett 

intimt ämne, något som många människor inte öppet pratar om med sjuksköterskor inom 

vården. Sjuksköterskan behöver bli mer kompetent inom det området för att kunna fånga 

denna patientgrupp. Det är viktigt att sjukvårdspersonal tar initiativ och ställer frågor om 

sexuella livet. Personal ska försöka ge patienten möjlighet till att prata om detta och 

tillsammans diskutera om det ämnet då självförtroende och välmående hos den lidande 

människan kan förbättras och livskvaliteten kan höjas. Följaktligen har vi valt att undersöka 

den vetenskapliga litteraturen för att förstå och kunna fördjupa oss om dessa patienter. 

 

2& Bakgrund&

Stomi&

Begreppet stomi kommer från det grekiska ordet stoma och förklaras som mun eller öppning 

(Persson, 2008). Anledning till stomi kan vara en cancertumör, trauma eller en 

inflammatorisk tarmsjukdom som inte svarar på medicinbehandling (Persson, 2008). Enligt 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2017) fanns år 2015 cirka 43000 individer med 

någon form av stomi och antalet stomi ingrepp ökas varje år. Statistik visar att cirka 4500 

personer årligen drabbas av tjocktarmscancer, 2100 personer av ändtarmscancer och 2900 

personer av urinblåscancer (www.cancerfonden.se). Diagnosen för en del innebär stomi 

inläggning eftersom att en viktig tarmfunktion eller en urinvägar inte längre fungerar 

självständigt i kroppen. 

Intestinal stomi innebär att man genom ett kirurgiskt ingrepp gör en öppning i magen där 

en bit av tarmen dras ut genom buk-vägen och sys fast i efterhand. En urostomi betyder 

omledning av urinledarna som anslutas till en stängd del av tunntarmen och där skapas en 

urinblåsa för att föra vidare urinen ut till en öppning på bukens högra sidan (Almås, 2006). 

Vilken stomityp en patient har och på vilken sida av mage som bandage kommer sitta på, 

beror på den diagnostiserades sjukdom (Persson, 2008). Om tjocktarmen är drabbad läggs 

kolostomi upp på vänstra sidan. Rektalcancer och koloncancer är vanliga orsaker till detta. På 

höger sida av buken läggs ileostomi då tunntarmen är insjuknade, anledning till detta är 
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Cronhs sjukdom eller ulcerös kolit. Andra anledningen till ileostomi kan vara tjocktarmen, 

som är skadat eller tagits bort. 

Stomin har flera typer såsom kolostomi, ileostomi och urostomi. De förekommer i olika 

modell och storlekar vilket underlättar för individen att välja den som passar bäst för just en 

själv (Persson, 2008). Bandaget ska placeras lämpligt i syfte till att förebygga läckage av 

avföring som i sin tur kan leda till hudskador (Nilsen, 2006). 

 

Sexuell&hälsa&

World Health Organisation (2015) definierar sexualitet som ett grundläggande behov hos 

människan vilket höjer individens livskvalitet. Den mänskliga synen på sexualitetet kan 

socialiseras enligt den sociala miljön som människan har bott i (Hulter, 2014). Under 

uppväxten övervakas individens sexualitet via personliga värderingar, kulturella och religiösa 

aspekter. För att bli accepterad av samhället följer människan religonens synpunkter kring 

sexualitetet. Att bibehålla en god sexuell hälsan krävs att ha möjligheten till en säkra njutbara 

sexuella relationer samt att människans sexuella rättigheter tillfredsställas. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) förklaras sexuell hälsa som ett fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande och anknyts till människans sexualitet. Den har betydelse för individens 

välbefinnande. Sexualitet är en stor del av att vara mänsklig (Wells, 1991). Sexuell hälsa är 

inte bara avsaknaden av sjukdom, det är en trevlig aktivitet som kan hjälpa till att förstärka 

samhörigheten mellan två personer. WHO (2015) betonar att sexuell hälsa är förmågan till att 

njuta av vår sexualitet i livet för att det är en viktigt del av vår fysiska och emotionella hälsa. 

Sex består inte bara av samlag, det handlar även om våra tankar, fantasier, handlingar och 

värderingar som kan påverkas av olika faktorer vilket ger betydelse till sexuell njutning och 

glädje som uppnås. Kärlek och sexuell intimitet spelar en stor roll i relationer. De bidrar också 

till människans känsla av välbefinnande&
 

Sjuksköterskans&ansvarsområde&

Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa, uppgiften ska utövas med 

respekt och medkänsla. Genom att kunna identifiera patientens resurser, risker och 

egenvårdsförmåga kan patienten känna tillit och välbefinnande (Willman, 2015). Det är 

viktigt att känna igen patientens behov och situation för att kunna sätta sig i en individens 

värld, då finns möjlighet att skapa en stark relationen med patienten (Kulzer, 2014). Aktivt 

lyssnande öppnar patienten och denne vill dela informationen vilket är en förutsättning för att 
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bättra dennes hälsa. Att göra patienten delaktig i hela vårdprocessen kan vara betydelsefullt 

för att personen blir beredd på att möta de utmaningar och svårigheter på ett effektiv sätt. Rätt 

information om vilka komplikationer som kan inträffas efter stomioperation är viktigt för att 

göra individen medveten om konsekvenser av denna operation. Brown och Randel (2005) 

anser att sjuksköterskorna bör tänka på att patienternas känslor och reaktioner ändras med 

tiden och därför borde de bemöta patienterna med stöd av utbildning och kunskap. 

Att våga berätta om det sexuella välbefinnandet är något svårt för patienter (Berndtsson, 

2008). Frågor inom vården angående sexualiteten besvaras sällan då vårdpersonal inte är 

beredda på att svara på dem vilket tyder på bristande kunskap hos sjuksköterskor. Trots att de 

flesta sjuksköterskorna är medvetna om vikten av de sexuella frågorna, lyfter bara en femtedel 

upp och diskuterar dessa känsliga frågor, vilket speglar kunskapsbrist hos sjuksköterskor 

(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). Darför blir undervisningen om sexualitet till 

patienter med stomi sjuksköterskans uppgift för att förbättra patienters psykiska och fysiska 

hälsa (Berndtsson, 2008). Sjuksköterskans ämneskunskap är betydelsefull när det gäller 

sexuella frågor (Hulter, 2014). Vikten av att sjuksköterska har en bra kontakt med patienten, 

ger information och råd vid anpassning av stomi samt har en god inställning och bra 

bemötande vid omvårdnad är extremt viktigt (Ferreira – Umpierrez, 2013). 

Vårdpersonal upplever att rädslan för läckage, lukt och hudproblem leder människor till social 

isolering. Vårdgivaren bör informera patienter om konsekvenser efter stomi ingrepp på ett 

tydligt sätt, detta kan i sin tur påverka vårdrelationen positivt (Carlsson, Berglund & 

Nordgren, 2001). Sjuksköterskans roll är att identifiera, behandla och förebygga problem av 

vilket människa lider av. Individuellt anpassad information och samtal är betydelsefulla för 

patienten. Vårdpersonalen ska genomföra omvårdnaden som byggs upp på respekt, lyhördhet 

och medkänsla. 

 

Familjens&och&anhörigas&perspektiv&

Persson, Severinsson och Hellström (2004) beskriver att anhöriga anser att vårdgivarens 

välkomnande och väl informerade möten är viktiga för närståendes delaktighet i vården. I 

denna studie framkommer att en del av anhöriga är missnöjda på grund av bristen på 

information om exempelvis patientens operation, provtagningar och även om medicinska 

beslutdeltagande. Det framkommer även att en familjmedlem upplever ett hinder i intima 

relationer och berättar att han inte kan öppna sig för sin partner i de sexuella livet när kvinnan 

har stomi. Oavsett hur svårt han än försöker, känner han ständig obehaglighet av stomiets 
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utseende. Enligt Cakman, Aylaz och Ayhan (2010) kan stomi påverka sociala och sexuella 

relationer mellan partner på ett negativt sätt. Konsultationen och kunskap om stomi hantering 

kan minska anhörigas oro och osäkerhet samt lindra partners lidande (Danielsen, Burcharth & 

Rosenberg, 2013; Cakman et al., 2010). Det finns ytterligare behov av flera studier för att 

belysa närståendes upplevelse när deras familjemedlemmar genomgick en stomi ingrepp 

(Danielsen et al., 2013). 

 

Problemformulering&

Sexualitet är en central del i människans liv men även ett känsligt område människan inte 

talar öppet om. Stomin kan ha påverkan på den sexuella hälsan, då information och 

rådgivning är oerhört viktigt för att förbättra individens livskvalitet. Den professionella 

förberedelsen, special utbildning och kommunikationen hos sjuksköterskan är viktigt. Genom 

att lyfta upp patientens upplevelser av sexualiteten och ge stöd kan detta oönskade problem 

förebyggas. Sjuksköterskans uppgift är att främja patientens hälsa och inkluderar förmågan att 

identifiera problem av vilka individen lider av samtidigt sjuksköterskan ska ha kunskaper som 

leder till att patienter får möjligheten att diskutera sexuella frågor. 

Genom att uppmärksamma hur det sexuella livet kan påverkas hos patienter efter 

stomioperation, kan förståelsen för hur de upplever det sexuella besväret ökas och fördjupas. 

Därmed kan information och stöd utformas på ett bättre sätt för att som vårdpersonal ska 

kunna bemöta stomi patientens behov. 

&

3& Syfte&

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av sexuell hälsa efter ett stomiingrepp 

 

4& Teoretiska&utgångspunkter&

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Katie Erikssons teori om hälsa.Teorin ska användas 

som en teoretisk referensram för att öka förståelsen för patientens upplevelse kring sexuell 

hälsa. Begrepp som hälsa, lidande och vårdrelation tas upp i vårt arbete och ses som 

användbara samt har koppling till vårt syfte. Katie Eriksson beskriver hälsan som ett 

allomfattande område som kan påverka vårt dagliga liv på olika sätt, den  avspeglar 

människans sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson, 2018). Sundheten inkluderar 

människors psykiska hälsa, medan friskheten speglar människors fysiska hälsa och 

välbefinnandet belyser människans subjektiva upplevelse om välmående. Teorin är baserad på 
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att hälsan är en integrerad helhet och relativ i förhållande till tid, individen, kultur och 

samhälle. Hälsan förflyttar sig mellan tre olika plan fram och tillbaka: vardande, varande och 

görande. Först kommer vardandets plan, där avslöjar människan sina tankar och känslor och 

utvecklar även sig själv för att kunna acceptera sin livssituation och förebygga lidandet. På 

varandets plan försöker människan hitta en balans i livet för att känna sig motiverad och 

lycklig. Hen uppfattar att både inre och yttre faktorer är nödvändiga för hälsa och 

välbefinnande. Till sist kommer den görande planen, där försöker människan sträva efter 

hälsan genom att använda olika strategier som att genomföra goda och hälsosamma vanor. 

Eriksson förklarar att hälsan är mer än frånvaro av ett sjukdomstillstånd och hälsohinder 

befinner sig i människans inre värld, där hälsan samspelar med svårigheterna. För att en bra 

hälsa ska uppnås är det betydelsefullt att individen upplever sig som en helhet där kropp, själ 

och ande samspelar med varandra. Dom kroppsliga förlorade funktioner ska inte påverka den 

inre balansen för att ska kunna finna mening i livet och leva ett bra liv med sin sjukdom 

(Eriksson, 2018). 

Ohälsa uppstår då de finns ett antal bakomliggande orsaker som till exempel ett tillstånd i 

form av kroppslig sjukdom, konsekvenser som uppstått i samband med sjukdom såsom 

förändrad kroppsutseende, obalans i livet i samband med olika händelser som dämpar 

välbefinnandet och påverkar livskvaliteten hos människan (Eriksson, 2018). Individens kamp 

mot ohälsa kan förorsaka lidande. Teori beskriver tre former av lidande: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande Sjukdomslidande kan bestå av kroppslig smärta som förorsakas 

av sjukdomen eller själsligt och andligt lidande som kan uppstå av upplevelser relaterat till en 

sjukdom. Vårdlidande förorsakas då någon av vårdpersonal kränker människans värdighet, 

känslor av att man inte finns till, maktutövning samt utebliven vård. Livslidande är då 

individens hela livet rubbats i samband med olika händelser samt då individen upplever att 

den har blivit avskuren från sin helhet.Vårdandet belysts i teori som en viktigt aspekt i en 

relation mellan sjuksköterska och patient. Katie Eriksson påstår att genom att ansa, leka och 

lära utstrålar en vårdare kärlek och framöver tro och hopp vilket förutsätter att individen får 

mod och kraft till att gå vidare i hälsoprocessen. 

Uppsatsen riktar in sig på hur människor upplever sexlivet efter en stomioperation. 

Arbeten ska belysa hur sambandet mellan olika människor med stomi ser ut och vad som 

behövs för att främja och nå individens hälsa. Författarna kommer att använda och koppla 

Katie Erikssons teori till patientens upplevelse i resultatdiskussionen för att skapa ett djupare 

uppfattning för människans situation. 
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5& Metod&

Författarna har valt att besvara syftet genom en litteraturöversikt metod enligt Friberg (2017). 

Den syftar till att skapa en helhetssyn inom ett begränsat område där befintliga 

forskningsstudier kommer granskas genom en strukturerad arbetsform. 

&
Datainsamling&

För att få fram information användes databaserna CINAHL, Pubmed och DOAJ. 

Inklusionskriterierna för utvalda studier skulle vara etiskt granskade, peer- rewied samt både 

kvantitativa och kvalitativa skriften för att förstora perspektivet. Olika sökord testades och 

kombinerades på olika sätt i databasen för att hitta relevanta artiklar som kan ge en bättre 

synvinkel i detta område. 

Sökord som ostomy, colostomy, sexuality, colostomy, quality of life, body image, cancer, 

nursing, sexuality of people, qualitative study användes i sökningen (se bilaga 1). För att få 

rätt översättning från svenska till engelska används svensk MESH. Användning av de boolesk 

söklogik AND i enlighet med (Friberg, 2017) avgränsar eller breddar sökningarna i vissa fall 

för att få fram relevanta artiklar.  

 

Urval&

Enligt Friberg (2017) tillämpades ett helikopterperspektiv då författarna datainsamlingen 

använde inklusionskriterier i sökningen för att få fram relevanta artiklar som svarar till syftet 

för examensarbetet. Begränsning Kriterier som FULLTEXT och ÅR valdes för att undvika 

artiklar som måste beställas fram och utesluta artiklarna som är äldre än tio år. Studierna som 

är äldre än 2009 har inte tagits hänsyn till då det var viktigt att hitta den senaste uppdaterade 

och aktuella informationen som finns tillgänglig. Vidare tog författarna hänsyn till rubriker 

och abstrakt för att få en överblick om vad studierna handlar om. Till resultatet valde 

författarna 12 artiklar som var relaterat till syftet och fördjupade sig i utvald forskning genom 

att granska de noggrannare. Litteraturöversikt som valdes bestod av åtta kvalitativa, två 

kvantitativa och två med mixad design (se bilaga 2). 

 

Dataanalys&

Enligt Friberg (2017) litteraturöversikt  genomfördes genom tre analyssteg. Första steget var 

att läsa igenom artiklarna flera gånger för att förstå sammanhang och innehåll. Lexikon 

användes vid tveksamhet av översättning. Sedan diskuterades översättningarna mellan 
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författarna för att få en korrekt förståelse av texten. Steg två visade vikten av dokumentation 

på materialet för att få en överskådlig bild av de utvalda vetenskapliga artiklarna. I 

arbetsprocessen undersöktes varje artikel noggrant genom att syfte, metod och resultat lästes 

för att sedan göra en sammanfattning av hämtad material i artikelmatris. Det tredje steget 

beskriver hur teman ska kategoriseras, genom att hitta likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. Likheter och skillnader dokumenterades för att göra en genomgång och 

sammanställning av ämnet. Kategorierna sattes ihop och skrevs ner på ett enskilt papper för 

att underlätta jämförelsen och kunna hitta och se likheterna på ett enklare sätt. Vid arbete med 

artiklarnas resultat använde författarna pennor med olika färger vilket underlättat för 

författarna att se tydliga skillnader i forskningen och vidare välja huvudteman och 

underrubriker. Kvalitativ forskning användes för att beskriva patientens upplevelser medan 

kvantitativa studier kunde hjälpa skatta en mängd upplevelser för att sedan kunna dra 

allmängiltiga slutsatser som ser till att resultatet blev mer omfattande. Data från alla artiklar 

bearbetades genom att olika kategorier bildades som sedan jämfördes med varandra. 

Kategorier som kroppens förändrade utseende, känslor och intimitet, hantering av stomipåse 

påverkar sexuella aktiviteten, stöd och vägledning identifieras. Insamlad data dokumenterades 

för att sedan göra en genomgång och dra slutsatser. 

 

6& Forskningsetiska&överväganden&

I arbete följde författare forskningsprocessen. Data som användes byggdes på tidigare 

genomförda studier. Arbetet med en vetenskaplig artikel kräver etiska övervägningar före och 

under arbetet för att försvara deltagarnas rättighet och konfidentialitet (Kjellström, 2017). 

Artiklarna väckte känslor eftersom de innehöll intima reflektioner och upplevelser, men 

författarna förhöll sig objektivt och inte reflekterade utifrån egna åsikter, värderingar och 

förståelser. Data analyserades kritisk för att minska risken för personligt 

ställningstagande. Det var viktigt att reflektera över de egna erfarenheterna och 

förförståelsens kring det valda ämnet för att bibehålla objektiviteten. 

Författarna i artiklar följde riktlinjer som förklarar hur forskningsmaterialet måste 

tillämpas samt hur ska beaktas deltagarnas konfidentialitets-, samtyckes- och anonymitet 

principerna. Viktig informationen som vi har fått under datainsamlingen användas på ett 

relevant sätt. För att inte feltolka resultatet lästes engelska artiklar med noggrannhet. Det vill 

säga att det finns en stor risk för misstolkning av resultatet. Därför var det viktigt att noggrant 

läsa de utvalda artiklarna och diskutera resultatet ordentligt (Kjellström, 2017). 
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Vårdvetenskapliga artiklar i vårt arbete som valdes ut följer forskningsetiska principer och var 

godkända av en etisk kommitté. 

 

7& Resultat&

Resultatet grundade sig på tolv vetenskapliga artiklar som omfattade upplevelser hos patienter 

med stomi om sexuell hälsa. Författarna identifierade fyra teman och två underrubriker. Den 

första är kroppens förändrade utseende. Den andra är känslor och intimitet som har två 

underrubrik minskad sexuell lust och aktiva sexuellt liv efter stomi ingrepp. Den tredje är 

hantering av stomipåse påverkar sexuella aktiviteten. Den fjärde är stöd och vägledning. 

&
Kroppens&förändrade&utseende!

 I flera studier framkom det att patienterna efter stomioperation hade svårigheter med sexuella 

relationer på grund av deras förändrad kropp (Vural, Harputlu, Karayurt, Suler, Edeer, Ucer & 

Onay, 2016; Zhu, Chen, Tang, Chen, Liu, Guo, & Liu, 2017; Anaraki, Vafaie, Behboo, 

Maghsoodi, Esmaeilpour & Safaee, 2012; Reese, Finan, Haythornthwaite, Kadan, Regan, 

Herman, Efron, Diaz Jr & Azad, 2014; González, Holm, Wennström, Haglind, & Angenete, 

2016; Cardoso, Almeida, de Santana, de Carvalho, Sonobe, & Sawada, 2015). Patienterna 

med stomi upplevde att deras kroppsuppfattning och syn på sig själva förändrades i samband 

med stomi ingrepp, vilket ledde till att ens sexuella funktion försämrades (De Paula, 

Takahashi & de Paula, 2012; De Sousa, Luz Nunes Queiroz, Mourao, de Oliveira, Barbosa 

Marques & Nascimento, 2013; Reese, et al., 2014; Cardoso et al., 2015; Vural et al., 2016). 

Kroppsförändringar som uppstod efter stomioperation påverkade olika personer på olika sätt. 

För att fungera i samhället och leva ett vanligt liv förändrades deras kostvanor och klädval. 

Individerna gömde stomipåsen under speciella kläder (Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, 

Hornbrook, Herrinton, & Krouse, 2011; Vural et al., 2016; Cardoso et al., 2015, de Paula et 

al., 2012; Anaraki et al., 2012). I en studie av Vural et al (2016) en man uttryckte om obalans 

i sin kropp, när han började klä på sig en större storlek än vanligt. Flera studier visade att 

patienter med stomi upplevde skam för att ha en påse på magen och ha rädsla att det kommer 

läckage och en lukt under sexuell samlag (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 2010; 

Da Vera, Sousa, Araújo, Moreira, Damasceno & Andradet, 2017; Cardoso et al., 2015; de 

Paula et al., 2012; Vural et al., 2016; de Sousa et al., 2013). En studie av Cardoso et al (2015) 

visade att en person var mycket oroligt för sitt utseende och berättade att hon inte längre gillar 

att titta i spegeln för att hon inte upplever sin kvinnlighet längre. Dock en annan deltagare 
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uttryckte att när hon tittar på sig själv trots begränsning upplever sig hon som en kvinna. En 

kvinna i en annan studie av Vural et al (2016) beskrev att hennes attraktivitet inte har 

förändrats efter stomi ingrepp. Hon beskrev att fortfarande intresserad av hennes hår, kläder 

och kropp. I en studie av Gonzalez et al (2016) en av patienterna uppgav att hon var medveten 

om sin dåliga kroppsbild men kroppsfunktioner i vardagen samt att hålla cancer borta var 

viktigare än andras åsikter om sin form och utseende. Flertal deltagare beskrev de deras 

tacksamhet för sina kroppar, eftersom kropparna fortfarande fungerar bra trots allt de har gått 

igenom. 

 

Känslor&och&intimitet&

Minskad!sexuell!lust!

Forskningsstudier visade att intimitet och sexuell samvaro förändras i samband med 

anläggning av stomi (Cardoso et al., 2015; Reese et al., 2014; de Paula et al., 2012; de Sousa 

et al., 2013; Zhu et al., 2017; Dabirian et al., 2010). Patienterna berättade att de tidigare inte 

hade oroat sig över sitt sexliv och nu är det ett problem relaterat till den sexuella handlingen 

(Ramirez, McMullen, Grant, Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2009; de Paula et al., 2012). 

Intima problem upplevdes hos patienter med stomi i form av minskad sexuell lust (Ramirez et 

al, 2009; de Sousa et al., 2013; da Vera et al., 2017) och minskad möjlighet för att nå orgasm 

(Zhu et al., 2017). Patienterna med stomi upplevde problem relaterad till de sexuella livet 

första tiden efter stomi ingrepp (Dabirian et al., 2010). I en studie av Vural et al (2016) en 

kvinna berättade att hon kände oro över sin sexuella relation efter operationen. Forskning i 

studie av da Vera et al (2017) visade att många drabbades av låg libido och berättade att deras 

önskan om sexuell aktivitet minskades efter stomi inläggning. Några vägrade att ha sex på 

grund av stomi. Trots att 81,4 av alla deltagarna i en studie hade bra sexuella aktiviteter före 

stomi operation, återupptog bara 33,3 procent av deltagarna de sexuella aktiviteter och endast 

31,4 procent var nöjda med dessa aktiviteter (Anaraki et al., 2012). Rädslan för att inte bli 

accepterad och att bli lämnad av partner efter stomi ingrepp, ledde till social isolering därför 

undvek paret att inleda intima relationer (Ramirez et al., 2009, Grant et al., 2011). Det 

framkom även i en studie att en kvinna upplevde vaginal torrhet och obehagskänsla under 

sexuella samlag (Vural et al., 2016). Individerna med stomi inte kunde ha sexaktivitet längre 

på grund av smärta och blödning (Grant et al., 2011). Det fanns önskan om sexuella relation, 

men vaginal smärta påverkade upplevelsen (Vural et al., 2016; Cardoso et al., 2015; Ramirez 
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et al., 2009). Det fanns män som upplevde erektionsproblem på grund av stomiingrepp (Reese 

et al., 2014; Anaraki et al., 2012; Zhu et al., 2017; de Paula et al., 2012; Vural et al., 2016). 

 I flera studier upplevde några patienter att sexliv inte längre var så viktigt (Grant et al., 

2011 Ramirez et al., 2009). Det framkom dock i en annan studie att när patienten tänkte 

djupare om sexuella livet väcktes oro tankar (Vural et al., 2016). I en studie av Ramirez et al 

(2009) en kvinna hävdade att vardagliga interaktioner med sexuell intimitet är en utmaning 

för personer med stomi, rädslan för att inte bli accepterad och att ha en dålig kroppsbild drog 

dem bort från att hitta sexpartner. Nackdelen är inte bara emotionell utan innebär också 

möjligheten att skada stomin. Kvinnan indikerade att hon inte heller kände sig bekvämt med 

att tillfredsställa sig själv. Att sitta tillsammans med partner och titta på TV eller hålla i 

handen var en form av  närhet som uppskattades mer än sexakten (Ramirez et al., 2009). 

Individerna med stomi upplevde psykologiska problem i form av depression(Gonzales et 

al., 2016) som hade koppling med förändringarna i deras sexuella liv efter stomikirurgi (Vural 

et al., 2016; Reese et al., 2011; Anaraki et al, 2012). Yngre patienterna upplevde större 

psykologiska besvär relaterade till sexuella upplevelser än äldre och hade högre behov av att 

ha sexuell aktivitet (Zhu et al., 2017; Ramirez et al., 2009). Oron hos en kvinna uppkom då 

hennes partner skrämdes efter hon tagit av sig kläder vilket ledde till att hon aldrig mer ville 

bli nacken framför en man (Grant et al., 2011). 

 

Aktivt!sexuellt!liv!efter!stomiingrepp!

Positiva intryck av sexualiteten skapades igen hos flertal patienter då sjukdomen botas via 

operation och stomi inläggning och deras allmänna hälsa förbättrades (Ramirez et al., 2009; 

de Paula et al., 2012; de Sousa et al., 2013 da Vera et al., 2017). Det finns personer med stomi 

som inte påverkades och lyckades behålla ett bra sexuellt liv (Dabirian et al., 2010; de Paula 

et al., 2012; de Sousa et al., 2013; Zhu et al, 2017; Anaraki et al, 2012).Trots att en kvinna 

upplevde smärta under samlag, inte var hon oroande och kände sig nöjd med att ha oralsex 

med sin make istället för vaginalsex och ibland onanera. Hon kände sig tacksam för att ha 

överlevt cancer (Ramirez et al., 2009). I en studie framkom att män med stomi hade mer 

aktivt sexuellt liv än kvinnor som genomgått denna operation. Även gifta par hade sexuell 

aktivitet oftare (Vural et al., 2016; da Vera et al., 2017). Äldre kvinnor med stomi ansåg att 

efter en viss ålder är intimitet på psykisk nivå viktigare än på fysisk. Patienterna som hade ett 

sexuellt aktivt liv uppgav att deras organ fungerar som vanligt medan en andra upplevde 

förändringar i sexuell funktion (da Vera et al., 2017). I studie av de Paula et al (2012) 

berättade en kvinna att hennes liv förnyades efter stomioperationen. Hon fick en annan man 
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och njöt av livet mer än tidigare. Hon upplevde att stomin inte hindrade hennes sexuella liv 

utan att hon accepterade situationen och bröt den barriären genom att lära sig att hantera stomi 

problemet. I en studie av Ramirez et al (2009) en pensionerad stomisjuksköterska som själv 

fick stomi, beskrev utmaningen att hantera nackdelen med att leva med en stomi. Hon 

förklarade att det första steget är att acceptera att livet har mycket mer att erbjuda och att 

insistera på att trotsa svårigheterna med ett öppet sinne, entusiasm och villighet att anpassa sig 

efter denna nya norm. 

 

Hantering&av&stomipåse&påverkar&sexuella&aktiviteten&&

Att gömma en påse på buken under sexakten var vanligt beteende hos kvinnorna med stomi 

för att minimera både deras och partner avsky mot stomipåse (Ramirez et al., 2009). Eftersom 

det fanns rädsla för läckage och olyckor under sexakten, ville flera kvinnor använda stomi 

hanteringstekniker som till exempel att täcka stomin med en handduk när de deltog i sexuella 

aktivitet. En kvinna berättade att hon alltid släckte lamporna för att göra stomin mindre 

synligt (de Paula., 2012). Makens motviljan att ha sex blev en orsak till känslomässiga besvär 

hos stomipatienter (Zhu et al., 2017). Personerna i ett flertal studier upplevde att de inte längre 

kunde vara aktiva i sexakten som tidigare på grund av stomipåse (Anaraki et al., 2012; 

Cardoso et al., 2015) och lät ens partner ta den ledande rollen (Vural et al., 2016). Den 

traditionella positionen ansågs som obekväm då fanns risken att skada stomi. En strategi var 

att anta positioner som är bekvämare under samlag vilket förutsatte minskad rädsla och oro 

vid sexuella aktiviteter vilket främjade patientens sexualitet (Cardoso et al., 2015). Vissa 

berättade att sömnen försämrades när de sovde med sina partner. I en studie av Vural et al ( 

2016) flera patienter sov i separata sängar på grund av rädslan att stomin kan explodera ifall 

partner lägger sig på på stomin i sömnen (Vural et al., 2016). Patienterna ansåg att anpassa sig 

och hitta nya tillvägagångssätt är ett krav för att utöva sexualitet vilket har betydelse för att 

uppleva ett ögonblick av intimitet (de Paula et al., 2012; Ramirez et al., 20019; de Sousa et 

al., 2013; Dabirian et al., 2010) 

 

Stöd&och&vägledning&

I en studie av Cardoso et al (2015) framkom att patienter upplevde att vårdpersonal på 

sjukhus inte ville prata om sexliv och trodde att de skulle känna sig säkrare med vägledning 

(Cardoso et al., 2015). Patienter med stomi önskade att få professionell rådgivning och tydlig 

information om stomi för att kunna skapa en djupt förståelse för hur detta kan påverka sexliv i 
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ett långsiktigt perspektiv (Ramirez et al., 2009; Vural et al., 2016; Sousa et al., 2011; 

Gonzalez et al, 2016). Det var önskan om att träffa andra stomipatienter för att kunna 

uppmuntra varandra samt att utbyta sina erfarenheter (de Paula et al., 2012; Dabirian et al., 

2012). I en studie av Dabirian et al (2011) framkom att utbildning i en grupp där patienten 

träffade andra människor med stomi verkade positiv då individen förbättrat sin humor och 

förmågan att slappna av. Det uttrycktes även i en kinesiska studie behov av vägledning i det 

sexuella livet, däremot tyckte ganska många att det är onödigt med sådant information, 

eftersom sexuell aktivitet fanns i deras liv (Zhu et al., 2017). Det framkom även att om 

patienter saknar stöd från sin make eller andra familjemedlemmar kan en psykologisk 

sexuella dysfunktion utvecklas. I flertal studier patienter berättade att deras återhämtning och 

acceptans av sin förändrade kropp berodde på partners uppmuntrande och stödjande beteende 

(Ramirez et al., 2009; Grant et al, 2011; de Sousa et al., 2013; Gonzales et al., 2016). 

&
8& Diskussion&

Metoddiskussion&

Syftet med detta arbete var att belysa och skapa djupare kunskap om sexuella upplevelser hos 

patienterna med stomi. Många provsökningar i databasen visade att det inte finns så många 

litteraturstudier om detta ämne, därför valde författarna att inte koncentrera sig  på någon 

särskilt stomityp utan valde forskning där alla typer av stomi ingick. För att skapa bredare 

kunskap om detta ämne ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en variation 

på upplevelser. De kvalitativa artiklarna i denna litteraturöversikt fokuserar mer på  patienter 

med intestinala stomier medan de kvantitativa artiklarna involverar både kolostomi, ileostomi 

och urostomi deltagare. Forskningar som valdes ut skrevs på engelska språk och artiklarna var 

inte mer än tio år gamla. Eftersom det fanns risk för felaktiga förståelse och tolkningar av de 

engelska vetenskapliga studierna som valdes, läste författarna noggrant texterna och använde 

lexikon vid behov. Vid varje oklarhet diskuterade författarna om deras erfarenheter och 

åsikter samt diskuterade resultaten på kritiska sätt. 

Vid genomgång av studier som valdes upptäcktes att forskning omfattar upplevelser hos 

stomipatienter från olika delar av världen som Brasilien, Iran, Turkiet, Sverige, Kina, USA 

och India. Detta uppskattades av författarna som något positivt med tanke på att det kan vara 

betydelsefullt att skapa en global förståelse om hur olika kulturella bakgrund kan påverka 

människans sexualitet efter ett stomi ingrepp. Resultaten i de flesta utvalda artiklarna 

beskriver inte bara hur stomin har påverkat sexuella livet, utan att förklarar också ingreppets 
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påverkan på patientens sociala liv och livskvalitet. Författarna har valt Katie Erikssons teori 

som kan förklara patientens upplevelser av hälsa, personens lidande, sjuksköterskans 

empatisk förmågan och omvårdnadsuppgifter. Den professionella kommunikationen mellan 

vårdgivaren och vårdtagaren kan i sin tur främja hälsa och lindra lidande där patienten kan 

känna sig värdig och väl bekräftad i mötet. Enligt Henricsson (2017) kan styrkor och 

svagheter finnas i metoddiskussionen angående litteraturöversikt. Arbetet inriktar sig på de 

vårdvetenskapliga begrepp som hälsa, lidande och vårdande. Författarna fokuserade mer på 

patientens perspektiv gällande sexuella hälsan och att den lidande människan blir i centrum 

och detta ses som en styrka i vår examensarbete. Svagheter upplevs vid sökning av 

vetenskaplig litteratur då en stor mängd av artiklarna uppkom från olika länder och det fanns 

inte möjlighet att begränsa artiklarna till ett särskild land. Detta innebär att man inte kunde  

jämföra patienternas upplevelser utifrån deras nationalitet. En till svaghet är att 

litteraturöversikt som tagits fram från databassökning var begränsad med en tidsram mellan 

2009-2019, vilket kan betyda att studier som är yngre än 2009 kunde innehålla en viktigt 

information och upplevelser som inte har tagits fram i den arbete till hänsyn. 

 

Resultatdiskussion&

Vid analys av artiklarna upphittades flera olika huvudteman vilket gjorde att arbetet tydligare 

kunde belysa upplevelser av sexualitet hos stomipatienter. Vårt arbete ger en överblick för 

komplikationer som kan uppstå efter stomi ingrepp vilka i sin tur kan påverka individens 

känslor och sexuella liv på olika sätt. Förutom sexuell hälsa diskuteras i resultatdiskussionen 

även stöd och rådgivning från vården och närstående vilket troligtvis kan förbättra patientens 

välbefinnande och skapa djupare förståelse om detta ämne. 

I resultatets första tema kroppens förändrade utseende framkom att majoriteten av 

personer med stomi påverkas av sitt kroppsutseende på ett negativ sätt. I en studie av Thorpe, 

Mc Arthur och Richardson (2009) framkommer att individerna med stomi upplever 

svårigheter efter detta ingrepp vilket i sin tur leder till att patienterna skapar en negativ syn på 

sig själv. I en annan artikel av Honkala och Berterö (2009) framkommer det att genom att 

ständigt gömma sitt kropp och uppleva att något som sticker ut som en bunt gör att kvinnan 

upplever sig annorlunda. Den aspekten får henne att känna sig värdelös. Detta kan förstås 

utifrån Katie Eriksson teori om hälsa där hon beskriver fenomenet som en integrerad helhet 

för dimensioner sundhet, friskhet och välbefinnande kan inträffas i olika kombinationer 

(Eriksson, 2018). Om en del av helheten drabbas kan samtidigt andra delarna påverkas vilket 
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kan ha inverkan på hälsa. Detta skulle kunna ses i vårt arbete när individens kroppsutseende 

ändras på grund av en stomi ingrepp, det påverkar självkänslan och sexualiteten. 

Författarna tycker att stomi ingrepp kan minska patientens självförtroende och skapa rädsla 

inför sexakten, där de känner sig underlägsna, litar inte ens på sin kropp och vågar inte att 

forma nya relationer eller utföra intima förhållanden med sina partner. Författarna reflekterar 

om människan och världen samt om vilka anledningar som ligger till grund för patientens 

dåliga kroppsuppfattning. I den aktuella tiden ställs krav på människan, man ska ha den 

idealisk kropp istället för lägga fokus på individens goda moral, hälsa och kariär som till slut 

påverkar människans sätt att få och uppskatta sina figurer. Vi anser att personer med stomi har 

stor behov till att förstärka deras självförtroende genom att få stöd från vården. Det är därför 

viktigt med stöd och rådgivning för patienterna för att kunna acceptera kroppsförändringar. 

Det kan handla om att öva sig på att tänka ur ett annat perspektiv, att vara medveten om alla 

möjliga behandlingar och konsekvenser i samband med stomi. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterska har förmågan till att identifiera de patienter som känner sig mindre attraktiva i 

sexlivet eftersom den negativa kroppsbilden skapar stress och sämre självförtroende. 

Författarna anser att personligheten utgör våra känslor och hur vi reagerar i vissa situationer 

vilket framför våra nästkommande handlingar, eftersom alla människor är olika och känslor 

kring stomi upplevs individuellt. 

I resultatets andra tema känslor och intimitet framkom att både män och kvinnor på något 

sätt har svårigheter i sexuella livet. Sarabi, Navipour och Mohammadi (2017) beskriver i 

studie att den sexuella störningen kan skapas hos båda könen efter stomi ingrepp. Enligt 

Thorpe et al (2009) ledde stomi ingrepp till förlust av helhet hos flera samt känslan av att 

stomin är något äckligt under sexakten hos båda partner. Sexuella livet påverkades väldigt 

mycket hos flera stomipatienter men det fanns även de som kunde acceptera sitt nya liv med 

stomi och kunde återhämta sig ganska snabbt i sexuella livet. Detta framkommer även i 

artikel av Sammut, Xuereb och Scerri (2017) där flera patienter berättar att de uppnått den 

normala sexuella funktionen efter stomi ingrepp samt att de känner förbättring i deras 

sexualitet.  

Patientens svårigheter i sexuella livet kan tolkas utifrån Erikssons teori om livslidande 

(Eriksson, 2018). Lidandet utgör en naturlig del av livet och kan ge hälsan en mening och för 

att detta ska hända behöver individen mod och vilja för att acceptera sin livskris och tro på 

sina egna möjligheter för att uppnå välbefinnande. När lidandet uppstår på grund av en 

sjukdom, hamnar individen i en kris och då föds känsla av hopplöshet vilket gör att 

människan drar sig undan och orkar inte att öppna sig. Lidandet kan lindras när individen kan 
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möta sitt besvär och har lust att kämpa vidare samt att tända hoppet. Författarna tycker att 

sjuksköterskan bör stödja patienterna genom kommunikation och att vara aktiv lyssnande då 

tröst ger lindring och väcker tillit hos patienten. Att hitta stunder för patienten, där hen vill 

och är redo att reflektera om sina oro, hemligheter och upplevelser av sexuella livet, 

möjliggör patienten att återigen uppnå livskraft och hälsa. 

I resultatets tredje tema hantering av stomipåse påverkar sexuella aktiviteten framkom att 

stomi patienterna kände sig obekväma vid sexuella aktiviteter på grund av risk för läckage 

och lukt. De försökte använda olika strategier och tekniker för att förebygga olyckor och njuta 

under sexakten. Detta överensstämmer med artikel av Honkala och Berterö (2009) där 

deltagarna anpassar sig för att leva ett normalt liv och bibehåller intimitet i det sexuella livet. 

Genom att noggrant planera och använda sig av olika strategier kan de hantera stomipåsen i 

olika sammanhang. Författarna tror att stomi påverkar individens sexuella liv och detta kan 

skapa olika hinder och begränsningar i vardagen vilket individen först och främst måste 

bearbeta själv och vidare med hjälp av andra personer. Under sexakten skapas rädsla och 

ångest till följd av de negativa tankarna såsom att känna sig oren och det kan leda till avstånd 

för sexuella relationer. Därför tycker vi att patienterna måste lära sig att hitta olika strategier 

för att nå acceptans. 

Utifrån resultatets fjärde tema stöd och vägledning framkom att deltagarna var i behov av 

sexuell rådgivning för att känna sig säkrare i intima relationerna. Vårt resultat 

överensstämmer med resultatet i Bonill-de las Nieves, Capilla Diaz, Celdran- Manas, Morales 

–Asencio, Hernandes –Zambrano och Hueso-Montoro (2017) där stomipatienter önskar sig att 

få olika typer av utbildningar och vägledning för att kunna klara och underlätta sexuella 

problem som kan uppstå på grund av stomi. Hulter (2014) anser behovet av att ta upp ämnet 

sexualitet i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska både innan och efter 

operationen. Sjukvården i Sverige ska tillhandahålla praktiska instruktioner och anpassad 

information i rätt tid som gör att patienterna känner sig trygga och har större chans för 

snabbare anpassningsprocess (Socialstyrelsen, 2015). Patienternas behov av vägledning och 

stöd kan tolkas utifrån Katie Erikssons teori om vårdandet. Eriksson (2018) anser vårdandet 

som en förmåga till att skapa ett speciellt förhållande mellan en själv och patienten där båda 

känner sig delaktiga och vill delta i hälsoprocessen för att uppnå ett önskat resultat. Bra 

vårdande möjliggör för patienten att förmedla sina tankar, lidande och känslor vilket hjälper 

sjuksköterskan att tillgodose patientens behov. Via en god relation med sjuksköterskan kan 

patienten känna sig behövd vilket skapar en meningsfull tillvaro. För att bevara människans 
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värdighet, bör sjuksköterskan ha ett äkta engagemang och förståelse för hela vårdsituationen 

samt hantera patienten som en unik individ i omvårdnadsarbete för att lindra lidande. 

Författarna anser att sexliv är ett mycket känsligt ämne vilket i dagens samhälle pratas tyst 

om. Minskad sexuell lust kan hos patienter med stomi skapas på grund av oförmåga till att 

hantera stomi i sexlivet och brist på kunskap. Instruktion och information relaterad till 

sexualiteten för personer med stomi bör tillhandahållas under hela stödprocess för att uppnå 

hälsan. Rätt information och en lämplig vägledning om vilka komplikationer som kan 

inträffas är viktiga för att göra personen delaktig i ens egna hälsoprocess och medveten om 

konsekvenser. Genom att vara artiga, vänliga, hjälpsamma, lyssna sympatiskt och inte 

fördöma patienten höjs chansen att uppnå patientens hälsa och välbefinnande vilket förutsätter 

att patienten kan uppleva ett meningsfullt liv. På så sätt kommer personen vara beredd att 

möta de utmaningar och svårigheter på ett effektiv sätt. Vidare tror författarna att rådgivning 

kan återställa partners kärlek och sexuell energin därför är det viktigt att samtala med 

patienten och identifiera problem av vilka individen lider och vid behov hänvisa de till 

äktenskapsrådgivare eller sexterapeut. 

Det framkom även i vårt resultat att en tydlig information för anhöriga  har stor betydelse 

för patienterna med stomi. Bonill-de las Nieves et al (2017) menar att vårdpersonal ska 

informera närstående under hela vårdprocessen för att de ska få mer förståelse för sjukdomen. 

Den stomioperationen kan skapa en känslomässig distans i en parrelation som inte främjar 

närhet och intimitet (Persson, 2008). Författarna tycker att stöd från familj anses som något 

viktigt för att acceptera den nya situationen och snabbare främja en återhämtningsprocess och 

anpassning till de dagliga aktiviteter. Sjuksköterskan efter patientens önskemål ska så väl som 

möjligt försöka involvera anhöriga i situation och förmedla information om sjukdom och 

stomi hantering samt konsekvenserna som kan uppstå i samband med stomi ingrepp. Stomin 

påverkar ett familjärt perspektiv, och bidrar till känslor av skam och blyghet hos familjer. I 

studie av Honkala och Berterö (2009) framkommer att individerna med stomi känner att 

familjen alltid måste anpassa sig efter dem. Familjemedlemmarnas acceptans av stomin, utgör 

skyddsfaktorer mot stigma. Bristen på stöd medförde att patienterna upplevde sexualiteten 

under perioder av kris mekanismer, som oftast ledde till negativa konflikter (Yuan, Zhang, 

Zheng & Bu, 2018).Vi anser att genom ett samtal kan man förstå om närstående har brist på 

kunskap och önskar tar emot stöd vilket kan hjälpa de i att undvika olika oönskade situationer 

i framtiden. 
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Kliniska&implikationer&&

Examensarbete sammanställer hur stomi ingrepp påverkar människans sexuell hälsa. Eftersom 

sexliv kan upplevas som ett känslig och tabubelagt ämne, bör sjuksköterskan införa ett 

individanpassad samtal om sexualitet. Sjuksköterska ska ha förmågan att informera patienten 

om hur stomi ingrepp kan påverka sexualiteten för att undvika lidandet och förbättra 

patientens livskvalitet. Rådgivningen kan ges till både stomipatienten och hens partner för att 

utveckla strategier som kan underlätta stomipåse hantering under sexakten. Examensarbete 

medverkar till en ökad uppmärksamhet, kompetens, kunskap, färdighet och uppfattning hos 

vårdpersonal för vad stomi patienter och deras familjemedlemmar upplever och genomgår i 

syftet att bekräfta och främja patientens hälsa och välbefinnande. 

 

Förslag&till&fortsatt&forskning& &

Det finns fortfarande inte så mycket forskning som koncentrerar specifikt på patienter med 

stomi och dess upplevelser kring sexualitet. Detta upptäcks vid sökning av artiklar då 

vetenskaplig litteratur som uppkom innehöll inte bara fokus på sexuella upplevelser utan olika 

andra områden som inte hade något med sexuella hälsan att göra. Även flera enskilda studier 

med fokus på  kolostomi-, ileostomi och urostomi behövs för att se likheter och skillnader i 

upplevelser hos patienter med olika typ av stomi. Resultatet har visat att många patienter och 

deras familjemedlemmar anser att information kring sexuella hälsan som ges inom vården var 

bristande, oklar eller inte individanpassad. Därför finns en ide till vidare forskning för att 

kunna belysa både patientens och hens partner upplevelse av att leva ett normalt liv med 

stomi och utnyttja det sexuella livet på bättre sätt. Det skulle vara intressant att intervjua även 

vårdpersonal och se till deras upplevelse kring samtal om sexualiteten då är viktigt att både 

vårdtagare och vårdgivare känner sig bekväma när det gäller sexuella frågor. 

 

Slutsats&

I denna litteraturöversikt lyfts människans upplevelse kring sexuella hälsan fram efter ett 

stomi ingrepp. I resultatet trädde det fram att de flesta patienterna fick en negativ uppfattning 

om deras kroppsbild som påverkade deras sexuella liv oavsett nationalitet. Många patienter 

med stomi upplevde minskad sexuell lust, dysfunktion, smärta vilket gjorde att sexlivet 

begränsades. Vidare visade resultatet att patienterna med stomi använde olika strategier för att 

kunna hantera stomin vid intima relationer för att undvika lukt och läckage. Flera patienter 
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uttryckte att stödet och information som de fick från vårdpersonal var otillräckliga, bristfälliga 

och inte anpassades efter deras personliga behov. 

Kunskap om hantering av stomi spelar en viktigt roll i patientens återhämtning av sexuella 

hälsan. Genom att stödja, bekräfta, hjälpa och guida patienten om hur stomin ska hanteras kan 

vårdpersonal förbättra individens välbefinnande. Sjuksköterskan ska anpassa information och 

lyhördhet samt empatiska förhållningssätt som kan hjälpa patienten att känna sig tryggare 

kring stomins inverkan på sexuella livet.  

 &
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Databas Sökord 
Antal 

träffar 
Begränsningar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

PUBMED ostomy AND sexuality 

 

103 Full text 

10 years 

22 4 Vural, F., Harputlu, D., Karayurt, O., Suler, G., Edeer, A. D., Ucer, C., & Onay D, C. 
(2016). 
Zhu, X., Chen, Y., Tang, X., Chen, Y., Liu, Y., Guo, W., & Liu, A. (2017). 
Anaraki, F., Vafaie, M., Behboo, R., Maghsoodi, N., Esmaeilpour, S., & Safaee, A. (2012). 
Reese, J. B., Finan, P.H., Haythornthwaite, J. A., Kadan, M., Regan, K. R., Herman, J. M., 
Efron, J., Diaz Jr, L. A., & Azad N,S. (2014). 

PUBMED ostomy AND body image AND quality of 

life 

50 Full text 

10 years 

5 1   Gonzalez, E., Holm. K., Wennström, B., Haglind, E., & Angenete, E. (2016). 

PUBMED ”ostomy” AND ”colostomy” AND 

”qualitative study” 

2 Full text 

10 years 

1 1 Dabirian. A., Yaghmaei, F., Rassouli, M., & Tafreshi, M. Z. (2010). 

CINAHL ”sexuality of people” AND ”ostomy” 

 

1 Full text 

Peer reviewed 

1 1 Cardoso, D. B. R., Almeida, C.E., de Santana, M. E., de Carvalho, D.S., Sonobe, H. M., &     
Sawada, N. O. (2015). 

CINAHL ”ostomy” AND ”sexuality” AND ”nursing” 

 

63 Full text 

Peer reviewed 

 

4 1 de Sousa, A. L., Luz Nunes Queiroz, A, F., Mourao, L. F., de Oliveira, L. B., Barbosa,  
Marques, A. D., & Nascimento. L. C. (2013). 

CINAHL 

 

”quality of life” AND ”sexuality” 

AND ”ostomy” 

16 Full text 

Peer reviewed 

5 1 Da Vera, S. O., de Sousa, G. N., Araujo, S. N. M., Moreira, W. C., Damasceno, C. K. C., & 
Andrade, E. M. L. (2017). 
 

CINAHL ”sexuality” AND ”quality of life” AND 

”ostomy” AND ”cancer” 

13 Peer reviewed 4 2 Ramirez, M., McMullen, C., Grant, M., Altschuler, A., Hornbrook, Mark C., & Krouse, 
Robert S. (2009). 
Grant, M., McMullen, C. K., Altschuller, A., Mohler, M. J., Hornbrook, M. C., Herrinton, 
L. J., Wendel, C. S., Baldwin, C. M & Krouse, R. S. (2011). 

DOAJ Sexuality AND colostomy 6 Full text 1 1 De Paula, M. A. B., Takahashi, R. F., & de Paula, P. R. (2012). 
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Bilaga&2.&Matris&över&urval&av&artiklar&till&resultat&&

  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte 
Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
Resultat 

Anaraki 
et al. 

Quality of 
Life 
Outcomes in 
Patients 
Living with 
stoma 

Iran (2012) 
Indian Journal of 
Palliative Care 

Att utvärdera livskvalitet hos 
stomi patienter med hjälp av 
speciella mätverktyg 

Metod: Kvantitativ studie 
Urval: 102 informanter ( 58 män och 44 
kvinnor) Patientens ålder 53,5 +- 12,3 år 
Datainsamling: Formulär med 46 frågor  enligt 
standardiserade mätinstrument 
Analys: univariata och multipla regressions 
analyser utfördes för att identifiera 

I resultatet framkommer det att majoriteten av 
deltagarna var missnöjda med sexuella aktiviteter. 
Många beskrev känsla av depression och problem 
relaterat till den förändringarna som klädstil, 
arbete och diet efter stomioperation. 

Cardoso 
et al. 

Sexuality of 
people with 
intestinal 
ostomy 

Brazil (2015) 
Hospital Municipal 
de Catanhal PA, 
Brazil 

Syftet var att beskriva upplevelse 
av sexualitet och andra aspekter 
som påverkar personer med  
tarmstomi 

Metod: Kvalitativ studie 
Urval: 10 deltagare. 60 år och äldre med 
intestinal stomi 
Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor 
Analys: induktiv innehållsanalys 

I resultatet beskrev deltagarna att upplevelser 
förändrades fysiskt och emotionellt. Dessa 
förändringar var kopplade till självkänsla, 
avvisning och relation med familj och vänner. De 
beskrev också känslor av rädsla och svårighet med 
nya relationer, kropps skam och svårigheten till 
att prata om sitt sexuella tillstånd. 

Dabirian 
et al. 

Quality of life 
in ostomy 
patients; a 
qualitative 
study. 

Iran (2010) 
Patient Preference 
and Adherence 

Syftet var att se skillnader och 
samband på livskvalitet hos 
personer med stomi 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 14 personer som har kolostomi minst 6 
månader 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

Resultat visar att individerna med stomi upplever 
problem som uppstått efter stomiinläggning, dessa 
är: fysiska, psykologiska, sexuell aktivitet, 
kostproblem, relation med partner och 
familjemedlemmar. 

De Paula 
et al. 

Experiencing 
sexuality after 
intestinal 
stoma 

Brasilien (2012) 
Jornal of  
Coloproctology 

Syftet var att undersöka sexuella 
upplevelser före och efter 
stomiinläggning hos personer 
med stomi. 

Metod: Kvalitativ(deskriptiv) 
Urval: 15 personer som har intestinala stomi 
minst 1 år 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Tematisk 

Resultat visar att livskvalitet hos personer med 
stomi påverkas. De anpassar sig i det vardagliga 
livet. Sexualiteten påverkas. Informanter berättar 
att rådgivning från sjuksköterskan är viktig. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte 
Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
Resultat 

De Sousa 
et al. 

Sexuality for 
the ostomized 
woman: 
contribution to 
nursing care 

Brasilien (2013) 
Journal of 
Research 
Fundamental Gare 
on Line 
 

Syftet var att förstå hur kvinnor 
med stomi upplever sin 
sexualitet 

Metod: Kvalitativ 
Urval:10 kvinnor (8 med colostomi och 2 med 
ileostomi) 29 -50 år 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
Analys: tematisk analys 

I resultatet framkommer fyra tematiska kategorier: 
betydelsen och upplevelsen av sexualitet vid stomi, 
betydelsen av partners stöd samt betydelsen att vara 
en stomi opererad kvinna. 
 

De Vera et 
al. 

Sexuality of 
patients with 
bowel 
elimination 
ostomy 

Rio de Janeiro 
(2017) 

Syftet var att utvärdera 
stomirelaterade problem och hur 
personer med stomi upplever sin 
sexualitet. 

Metod: Ett beskrivande studie med kvantitativ 
tillvägagångssätt  
Urval: 83 patienter på en klinik. 18 år eller 
äldre. Har tarmstomi minst 1 månad 
Datainsamling: strukturerad form som sedan 
lagras i Excel 2010 
Analys: beskrivande statistik för att studera 
sambanden mellan sociodemografiska och 
sexuella variabler. Används CHI -test 

I resultatet karaktäriseras upplevelse av sexuella 
aktivitet hos stomi patienterna, deras ssociala livet 
som relateras till sexualitet och patientens andra 
sociala aspekter som påverkar deras liv. 

Grant et al. Gender 
differences in 
quality of life 
among long -
term 
colorectal 
cancer 
survivors 
with 
ostomies 

USA (2011) 
Oncology Nursing 
Forum 

Syftet var att beskriva hur 
kvinnor och män med stomi 
formar deras oro och deras 
anpassning av långvariga cancer 
överlevande med stomi. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 33 informanter ( både män och kvinnor) 
med colorectal cancer som har fått stomi 
Dataanalys: Fokusgrupper 
Analys: Direktiv och summerande 
innehållsanalys 

Resultatet beskriver deltagarnas  
fysiska, psykologiska och sociala välbefinnande 
efter stomiingrepp. Kroppsförändringar diskuteras 
och kostfrågor tas upp. Stöd från partner och 
vänner anses viktigt. Deltagarna identifierade 
också utmaningar med sexualitetet. 

Gonzalez 
et al. 

Self- reported 
well being and 
body image 
after 
abdominoperi
neal excision 
for rectal 

Sweden (2016) 
International 
Journal of 
colorectal disease 

Syftet var att utforska patientens 
välbefinnande och kroppsbild 
efter tre år APE i en 
befolkningsbaserad kohort av 
patienter 

Metod: kvalitativ och kvantitativ studie 
Urval: 545 patienter besvarade ett frågeformulär 
3 år efter operationen 
Datainsamling: djupintervjuer med patienter 
som genomgått behandling av rektalcancer och 
öppna frågor i en frågeformulär om livskvalitet 
Analys: innehållsanalys tillämpades med två 
öppna frågor i frågeformuläret. 

Resultatet beskriver tre huvudteman som berör 
deltagarnas mentala lidande, acceptans och 
kroppsliga begränsningar som inkluderar andra 
symtom än stomiproblem. Dessa teman 
återspeglar patienternas upplevelse av 
välbefinnande och hur de uppfattade sin kropp tre 
år efter. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte 
Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
Resultat 

Ramirez et 
al. 

Figuring Out 
Sex in a 
Reconfigured 
Body: 
experiences of 
Female 
Colorectal 
Cancer 
Survivors with 
Ostomies 

USA (2009) 
Women Health!

Syftet var att beskriva 
upplevelserna av sexualitet hos 
kvinnorna med stomi 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 30 kvinnor med kolorektal cancer som 
har fått stomi 
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor 
Analys: Grounded theory!

Resultatet utgick från 4 grupper där kvinnorna 
berättade om sina upplevelser om sexualitet, 
problem i de sexuella livet efter stomioperation 
samt deras förväntningar. Flera kvinnor upplever 
inga sexuella problem, vissa uppger att sexuell 
aktivitet efter stomioperation saknas, svårigheter 
att inleda nya relationer. Äldre kvinnor såg inga 
sexuella problem centralt i sina förhållande. 

Reese et 
al. 

Gastrointestinal 
ostomies and 
sexual 
outcomes: a 
comparison of 
colorectal 
cancer patients 
by ostomy 
status 
 

USA (2014) 
Support Care 
Cancer 

Syftet var att undersöka 
effekterna av stomi på sexuella 
funktioner. Patienternas egna 
kroppsuppfattningar hos 
individer med kolorektal cancer 
som har fått stomi permanent, 
tillfälligt eller aldrig haft stomi 

Metod: kvantitativ studie 
Urval: 141 deltagare( män och kvinnor 21 år 
och äldre) Informanter med intestinala stomi 
Datainsamling: deltagare svarar på frågorna i 
formuläret. 
Analys: Chi test 
Beskrivande statistik för att studera sambandet 

Resultatet redovisar de sexuella  svårigheterna hos 
stomi patienter i jämförelse med patienter som 
aldrig haft stomi. Dessa svårigheter påverkar 
deltagarnas sexuella funktion och kroppsbild. 

Vural et al. The Impact of 
an Ostomy on 
the Sexual 
Lives of 
Persons with 
Stomas 

Turkiet (2016) 
Ostomy and 
Continence 
Nurses 

Syftet var att beskriva 
upplevelser hos personer med 
stomi relaterad till sexuell 
funktion och uppfattningar, och 
deras förväntningar på 
sjuksköterskor som vårdar dem. 

Metod: Kvalitativ  studie 
Urval: 14 män och kvinnor 28 - 56 år med 
intestinal och urostomi. Alla har fått vård på 
samma klinik 
Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor. 
Fenomenologisk studie 
Analys: innehållsanalys 

I resultatet beskrev deltagarna förändringarna i de 
sexuella livet, kropps bild och behov av sexuella 
rådgivningar. De beskrev också rädslan och ångest 
som de upplevde vid samlag samt de psykologiska 
effekterna av sexuella problem. 
Resultatet belyser deltagarnas förväntningar på 
sexuell rådgivning från stomi- sjuksköterskor. 

Zhu et al. Sexual 
Experiences of 
Chinese Patients 
Living with an 
ostomy 

China (2017) 
Ostomy and 
Continence 
Nurses Society 

Syftet var att undersöka de 
sexuella livet hos kinesiska 
patienter med stomi och 
tillhörande faktorer. 

Metod: Kvantitativ studie 
Urval: 75 informanter med stomier på ett och 
samma sjukhus 
Datainsamling: data samlades via ansikte mot 
ansikte intervjuer i en öppenvård 
Analys: deskriptiv analys 

Problem som beskrevs i resultatet är sexuell 
dysfunktion som inkluderar sexuell upphetsning, 
förmågan att uppnå orgasm, erektion och sexuella 
tillfredsställelse. Studien visade att 
kroppsförändring och komplikationer påverkade 
deltagarnas sexuella upplevelser. 


