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Sammanfattning 
Bakgrund: Ordet stomi innebär en öppning eller mun som placeras på huden och är 

sammankopplat till ett eller två organ. En stomi kan användas när ett organ av olika 

anledningar behöver avlastas. Under de senaste tio åren har antalet individer med stomi ökat i 

Sverige. Att leva med stomi kan orsaka belastning på det fysiska samt psykiska välmåendet. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja patienten och vägleda patienten genom den nya 

livsförändringen.  

Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva med stomi. 

Metod: Författarna använde sig av en litteraturöversikt där tio originalartiklar av både 

kvalitativ och kvantitativ design användes. Studiernas resultat granskades och 

kategoriserades, därefter tematiserades de utifrån olika rubriker.  

Resultat: Patienterna upplevde att rädslan för läckage och odör samt exponering av 

stomipåsen resulterade i isolering från vardagliga aktiviteter och sociala sammanhang. 

Patienterna upplevde även att den bristfälliga informationen från sjuksköterskan satte prägel 

på deras livskvalité och orsakade en känsla av osäkerhet. Resultatet beskrivs under tre 

huvudteman. Dessa huvudteman är: Upplevelse av förändrad kroppsuppfattning med 

subteman: Anpassning och acceptans och förändrade förutsättningar med stomi. Andra och 

tredje huvudtemat är: Information och kunskapsbrist samt hinder för samliv  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om sjukdomslidande kring 

patienternas upplevelse vid en stomioperation. Detta resulterade i ett hälsohinder hos 

patienterna som speglas i frånvaro av hälsa. Lidandet grundades i stor del av bristen på 

information från sjuksköterskan, vilket ledde till dålig förberedelse preoperativt samt dålig 

anpassning postoperativt.  

Nyckelord: Patienter, stomi, upplevelse 

 
 
 



  
 
 

 

Abstract 
Background: The word ostomy means an opening or mouth that is placed on the skin and is 

connected to one or two organs. A stoma can be used when an organ for various reasons 

needs to be relieved. Over the past ten years, the number of stoma individuals has increased in 

Sweden. Living with an ostomy can cause stress on physical as well as mental well-being. 

The nurse has a responsibility to support the patient and guide the patient through the new life 

change. 

Aim: The aim of the study was to illuminate the patient's experience of living with an ostomy 

Method: The authors used a literature review according to where ten original articles of both 

qualitative and quantitative design were used. The results of the studies were reviewed and 

divided into different categories which were then thematized based on different headings. 

Results: The patients felt that the fear of leaks and odors and exposure of the ostomy bag 

resulted in isolation from everyday activities and social contexts. Patients also felt that the 

infrequent information provided by the nurse had an impact on their quality of life and caused 

a feeling of uncertainty. The results are described under three main themes. These main 

themes are: Experience of changing body perception, with subthemes: Adaptation and 

acceptance and the new life. The second and third main themes are: Information and lack of 

knowledge and barriers to cohabitation.  

Discussion: The results were discussed on the basis of Katie Eriksson's theory of disease 

sufferings regarding patients' experience in an ostomy operation. This result in a health barrier 

in patients reflected in the absence of health. The suffering was mostly due to the lack of 

information from the nurse, which led to poor preparation preoperatively as well as poor 

adjustment postoperatively. 

Keywords: Patients, ostomy, experience 
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Inledning 

Att få beskedet att man ska få en stomi på magen kan leda till en omställning i livet. Det leder 

till en förändrad kropp samt livsförändringar som man ska lära sig att anpassa sig till. Att få 

en stomi kan kännas avvikande från idealet och standarden. I dagens samhälle är befolkningen 

under influens av kulturella faktorer och riktlinjer, vilket i sin tur kan inflyta på den person 

som har tappat tarmfunktionen. I dagsläget finns det en redan existerande tabu kring avföring 

vilket kan leda till att det blir en kraftig negativ koppling till inkontinens. 

Båda författarna till denna litteraturöversikt har under sin utbildning till sjuksköterska träffat 

patienter som har stomi och fått chansen att ta del av deras berättelser och erfarenheter. I 

samband med detta fick vi en inblick på hur olika patienterna upplever sin stomi och deras 

förhållningssätt till den nya livsstilen. Författarna kände därför ett stort intresse till att 

fördjupa sig inom detta ämne för att få bättre förståelse och kunskap inför rollen som 

sjuksköterska. Vi har därför valt att belysa ämnet där fokus ligger på individens upplevelse av 

att leva med stomi. Det finns en hel del olika perspektiv på hur en stomi skulle kunna 

resultera i olika förändringar i vardagen. Hur ser man på att leva med stomi och hur förhåller 

man sig till de nya förändringarna? 

  
Bakgrund 

Stomi 

Idag är det cirka 43.000 individer i Sverige som lever med en stomi. Sedan år 2006 har antalet 

stomipatienter ökat i alla delar av landet (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2017). 

Stomi är en benämning för öppning eller mun samt är ett begrepp som används inom 

vården(Almås, Stubberud & Gronstedt, 2011). Stomin placeras på huden och kommer ut 

genom ett eller två hålorgan. Det finns olika slags stomier, och vilken stomi det handlar om 

beskrivs av benämningen (organet) som sätts framför ordet stomi. Burch (2014) beskriver tre 

huvudtyper av stomi: kolostomi, ileostomi och urostomi. Kolostomin fästs vanligtvis på den 

vänstra sidan av buken och genom den kommer det hårdare avföring. Stomipåsens tömning är 

individuell men töms ungefär cirka tre gånger per dag. En ileostomi fästs vanligast på höger 

sida av buken och genom den kommer det lös och rinnig avföring. Stomipåsen töms ungefär 

fem gånger om dagen. Urostomin finner man även på den högra sidan av buken och ut genom 

den kommer urin. Urostomin bör tömmas fem till sex gånger om dagen. Plattan som är fäst på 

stomin ser till att stomipåsen sitter på plats och inte åker av. Vid byte av hela stomiplattan är 
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det viktigt att det är rent och torrt så att den nya plattan kan fästas ordentligt, vilket annars kan 

leda till läckage. Järhult & Offenbart (2013) beskriver att orsaken till att få en stomi kan bero 

på flera olika anledningar. Det kan röra sig om en aggressiv inflammation som inte går att 

behandla, nedsatt cirkulation i buken, en neurogen störning, avlastning för tarmen, 

förträngning som orsakats av exempelvis en tumör, inflammation eller strålning. Den 

vanligaste komplikationen vid användning av stomi är att den peristomala huden som stomin 

är fäst på blir irriterad och sårig (Nichols, Goldstine & Inglese, 2019). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan lär ut god hudvård till patienten för att undvika att hudproblem uppstår kring 

hudöppningen. Samtidigt belyser Krouse (2016) att en god behandling av hudproblem 

motverkar detta och skapar ett gott välbefinnande i livet, vilket leder till en bättre livskvalité. 

  

Sjuksköterskans roll 

Brown & Randle (2005) beskriver att sjuksköterskan har kunskap och kännedom om att 

patienternas känslor förändras med tiden och att de ser olika ut för varje enskild individ. Om 

en patient upplever en förändrad kroppsbild efter en stomioperation är det viktigt att 

sjuksköterskan visar patienten stöd, förståelse och förmedlar trygghet. Det är viktigt att man 

lägger tid och energi på detta då fel bemötande eller fel psykologiskt stöd kan leda till 

depression och suicid. Di Gesaro (2016) beskriver att sjuksköterskorna uppfattar många 

patienter med stomi som oroliga för vad andra ska tycka och tänka angående stomin. Detta 

kan motverkas genom tidig hjälp där kunskap ges både före och efter stomioperationen, vilket 

i sin tur kan leda till att patienter bättre psykologisk anpassning. Morris & Leach (2017) 

menar att sjuksköterskan ska kunna ge lämplig vård med rätt stöd samt vara  medveten om 

bakomliggande sjukdom och hur den kan påverka patientens beteende även efter att patienten 

har fått sin stomi. Vidare beskrivs att sjuksköterskan bär ett ansvar till att vägleda patienten 

till att hantera känslor som tillkommer med den nya livsförändringen, samt att undervisa 

patienten till att sträva efter att främja livskvalitén (Jesus, Aguiar & Rocha et al., 2019). Har 

patienterna en god självkänsla samt kroppsuppfattning kommer det att bli lättare att acceptera 

stomin och dess psykosociala påverkan som den kan leda till (Ayaz-Alkaya, 2019).  

 
Komplikationer efter stomioperation där sexproblem kan ingå 
Kunskap och information till patienten är en betydande faktor för hur patienten väljer att 

förhålla sig till sin stomi (Di Gesaro, 2016).  
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Som sjuksköterska bär man ett ansvar att diskutera frågor kring sex med stomipatienter och 

det är just därför det är viktigt att man i samband med en operation lyfter dessa frågor för att 

trygga patienten i den nya livsförändringen (Nilsen, 2011). Vidare beskrivs vikten av att inte 

enbart utge muntlig information till patienten då detta lätt kan komma att glömmas bort. 

Sjuksköterskan bör ge ut broschyrer eller annan typ av skriftlig information till patienten att ta 

med sig hem och läsa vidare på egen hand. Då patientens partner blir lika delaktig kring 

ämnen gällande sex bör sjuksköterskan även rådgöra med patienten att uppmuntra närstående 

att närvara i samtalet så att informationen förs vidare till båda parterna. Slutligen beskriver 

Simmons, Smith, Bobb & Liles (2007) att vårdens primära fokus bör ligga på att på bästa 

möjliga sätt förbättra omställningen för patienterna genom att ta hänsyn till emotionella 

aspekter. Redan vid utbildningen bör studenter lära sig att hantera bemötandet kring dessa 

ämnen då utmaningen i praktiken ofta ligger i hur man bemöter dessa patienter och deras 

frågor.  

 

Kunskap och information om fysisk aktivitet efter stomioperation 

Russell (2017b) beskriver vikten av att patienter som genomfört en stomioperation bör utöva 

fysisk aktivitet efter operationen. En stomioperation är ett omfattande ingrepp som kan 

resultera i viktminskning, minskad kondition och svagare fysik. Detta på grund av att de flesta 

patienter avhåller sig från fysisk aktivitet efter en stomioperation. Fysisk aktivitet efter en 

stomioperation rekommenderas där passande mag- och bålövningar bör utföras för att minska 

risken för bland annat utveckling av parastomalt bråck. Fetma och svaga magmuskler är två 

riskfaktorer i samband med utveckling av parastomalt bråck, som kan undvikas med hjälp av 

fysisk aktivitet. Vidare menar Russell (2017b) att information angående fysisk aktivitet efter 

en stomioperation är av stor vikt. Däremot menar även Russell (2017b) att sjuksköterskor 

känner sig osäkra till att rekommendera fysisk aktivitet efter en stomioperation då de känner 

en osäkerhet kring ämnet och att de heller inte fått någon utbildning kring hur informationen 

ska föras vidare till patienten. Detta måste dock undgå för en god och säker patientvård. 

Sjuksköterskan måste stöttas i hur man informerar om fysisk aktivitet samt tips på säkra och 

passande magövningar för att i sin tur ha verktygen till att vidarebefordra kunskapen till 

patienten.  
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Stöd till patienten 

Fernandes de Sousa, Santos & Graca (2015) beskriver att det inom vården inte fanns något 

standardprogram för anpassning av stomi efter en stomioperation. De menar vidare på att 

även fast en pre-, samt postoperativ undervisning bör förekomma för hur en stomi används, 

sker oftast inte det. Detta beror på att sjukhusvistelserna har förkortats och som i sin tur 

resulterat i att resurserna inte finns tillgängligt i den mån som behövs. Patienter tillsammans 

med sina närstående får därför pröva sig igenom olika metoder för att på egen hand kunna 

tillämpa självhantering av sin stomi. Fortsättningsvis beskriver Fernandes de Sousa et al. 

(2015) att en stomioperation resulterar i en individuell anpassning, men som kan med hjälp av 

samverkan av närstående och vårdpersonal utökas till högsta möjliga nivå.  

Johnson, Readding & Ryan (2015) beskriver att stomisjuksköterskor kan med hjälp av sin 

expertis och kompetens hjälpa patienterna att uppnå den bästa möjliga livskvalitén genom att 

erbjuda stöd i olika former. Stödet speglar sig i att hjälpa patienterna med det praktiska som 

exempelvis utbildning kring stomiapparatens tillbehör, omvårdnad för att bevara huden sårfri 

samt att lära patienten att leva självständigt och därmed uppnå allt på egen hand. Detta kan 

resultera i att patienten kan återgå till det vanliga levnadssättet eller alternativt förbättra 

patientens aktuella livssituation.  

Vikten av de närståendes acceptans till stomin är av stor betydelse för att patienten ska 

kunna upprätta en bra anpassning till sitt nya liv med stomin (Vera et al., 2017). Familj och 

vänner spelar en stor roll till hur patienten väljer att förhålla sig till den nya livsstilen.  

  
Problemformulering 

Idag är antalet individer som lever med stomi i Sverige stor, därmed kommer sjuksköterskor 

alltmer möta dessa personer inom vården. För varje år ökar antalet personer och därför är det 

av stor vikt att detta ämne belys. Tabun som existerar kring avföring och tarmuttömning gör 

det inte lättare för dessa individer att vänja sig vid stomin då den kan tillföra odör och 

läckage.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva med stomi. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I litteraturöversikten har författarna valt att använda sig av Katie Erikssons omvårdnadsteori 

som teoretisk utgångspunkt (Wiklund & Gustin, 2012). Författarna har valt att belysa hur 

hälsohinder kan dyka upp samt begreppet lidande i litteraturöversikten. 

 

Hälsohinder 

Eriksson (2015) menar att hälsohinder kan uppstå vid en stomioperation vilket hindrar 

människan att leva efter de normer som individen är van vid att göra. Detta hälsohinder 

upplever individen som ett lidande och ett fråntagande av hälsa. Eriksson menar även att 

människan kan befinna sig i en kamp för sin hälsa om ett försvagat hälsotillstånd utmanar 

patienten att behöva förändra sitt liv (Wiklund & Gustin, 2012). Vidare beskriver Eriksson 

(2015) hur vården associerar människan utifrån ett kroppsligt och fysiskt perspektiv, men att 

Eriksson istället menar att människan ska ses som en enhet av kropp, själ och ande.  

 

Lidande 

Eriksson (2015) beskriver lidandet som något unikt och som formas utifrån individen själv 

och dennes omgivning. Lidandet är ett vanligt fenomen hos patienter och deras upplevelse av 

att leva med stomi. Vidare beskrivs vikten av att sjuksköterskan ska ha som ändamål att lindra 

patientens lidande. Författarna anser att utifrån denna teori ska man sträva efter att de 

personer som lever med stomi ska minska sitt lidande. De två begreppen det rör sig om: 

vårdlidande och sjukdomslidande. Vårdlidandet kännetecknas av en distans mellan patientens 

behov och begär samt den kunskap, attityd och ställning som sjuksköterskan har gentemot den 

lidande patienten (Wiklund & Gustin, 2012). Eriksson (2015) beskriver sjukdomslidande som 

lidandet patienten upplever i förhållande till sin sjukdom och behandling. 

Sjukdomslidande kan upplevas både via kroppslig smärta men även som själsligt och andligt 

lidande (Eriksson, 2015). Denna variant av lidande grundar sig främst i känslor av skam och 

skuld som patienten känner i samband med sin sjukdom eller behandling. Dessa känslor kan 

väckas av patienten själv eller dennes omgivnings förutfattade meningar. Patienten kan 

genom mod och kraft försöka kämpa sig igenom lidandet och kan därför göra ett aktivt beslut 

över att se lidandet som ett verktyg för tillväxt och utveckling, eller istället göra det till en 

repressiv faktor. För att patienten ska kunna använda lidandet som ett verktyg till något 

positivt krävs det att patienten får dela med sig av lidandet till någon annan.  
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Metod 

Den metod som författarna använde är en litteraturöversikt. Segesten (2017) beskriver en 

litteraturöversikt utifrån undersökning av specifika områden som sammanställs till ett resultat. 

Litteraturöversikten används av författarna för att få fram väsentlig information som beskriver 

patienternas personliga erfarenheter och upplevelser för att få en bättre förståelse av att leva 

med en stomi ur ett patientperspektiv. 

  

Datainsamling 

Författarna har använt sig av två olika databaser som innefattar Cumulative Index to Nursing 

& Allied Health Literature (CINAHL) och Medline Complete (MEDLINE). MEDLINE 

innehåller områden som biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi samt 

relaterade ämnesområden. CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

rehabilitering. En databas definieras som en ansamling av skrifter som tematiseras i olika 

sektioner för att förenkla urval och sökning. Enligt Statens Beredning för Medicinsk och 

Social Utvärdering (SBU, 2017) behövs ett minimum på två databaser för att hitta tillräckligt 

många studier som kan besvara studiens syfte samt för att säkerhetsställa att resultatet blir så 

bra som möjligt. Via dessa databaser har författarna använt ämnesord vid sökningen och en så 

kallad fritextsökning när ämnesorden inte fanns med i ämnesordlistan. I CINAHL hittades 

ämnesorden under rubriken “Cinahl subject headings” medan i MEDLINE  hittades de under 

rubriken “MeSh 2019”. Författarna har använt sig av sökorden  adaption, ostomy, coping, 

attitude to Illness, patient attitudes och patient experience, adaptation psychological (bilaga 

1). Genom att använda boolesk sökningsmetod kombinerades sökorden med hjälp av AND 

och OR för att expandera samt avgränsa valmöjligheterna vid sökningen (Östlundh, 2017). 

Författarna har använt sig av vetenskapliga artiklar som är skrivna inom en tidsram på fem år 

och även en begränsning på “all adults” som riktar sig mot enbart vuxna patienter. Artiklarna 

har även begränsats till endast engelska. Hur utförlig redovisning av artiklarna och 

sökprocessen har gått till finns att se i bilaga 1. 

Författarna valde att fokusera på studier som belyser vuxna män och kvinnors upplevelser av 

att leva med stomi ur ett patientperspektiv. En kombination av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes för att öka möjligheterna till att finna väsentlig fakta som var 

relevant till litteraturöversikten.  
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Urval 

För att författarna skulle hitta relevanta artiklar till litteraturöversikten gällde det att artiklarna 

besvarade litteraturöversiktens syfte. Inledningsvis började författarna med att läsa titlarna på 

artiklarna i sökningen för att skapa en uppfattning om varje artikel. De artiklar som hade en 

relevant titel och överensstämde med syftet kunde därför läsas vidare. Författarna läste sedan 

vidare i artiklarnas abstrakt. Författarnas exklusionskriterier vid val av artikel var icke-

kostnadsfria artiklar, upplevelsen av cancer och stomi och utvärdering av mätinstrument och 

program i samband med stomi. Om tillräcklig information inte kunde hittas i abstrakten valde 

författarna att läsa vidare i artikeln. Artiklarna lästes om igen men denna gång med fokus på 

studiernas resultat. Författarparet läste först artiklarna separat för att sedan läsa artiklarna 

gemensam. Detta för att försäkra att textens innehåll uppfattades likadant. De artiklar som inte 

hade fokus på individens upplevelse av att leva med stomi sållades bort. Författarnas 

inklusionskriterier för artiklarna innefattade alla vuxna (19 år och äldre), studier mellan år 

2014-2019, artiklar skrivna på engelska samt att dessa var peer reviewed (bilaga 2). Sista 

steget i urvalsprocessen var att granska artiklarnas kvalité med hjälp av mallen för 

kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017).  

  

Dataanalys 

Friberg (2017) beskriver vikten av en noggrann analys av artiklarna och dess kvalité, då 

risken annars finns att det blir otydligt vad texten handlar om. När alla resultatdelar låg 

framme började författarna tillsammans att analysera kvalitativa resultat genom att markera ut 

betydelsefull information. Därefter kodades anmärkningsvärda delar med olika färgpennor. 

Vidare gick författarna över till kvantitativa resultat där tabeller lästes och diskuterades 

gemensamt. Utifrån tabellerna kunde författarna få fram resultat i form av organiserad data 

och mätvärden. Dessa mätvärden har gjorts om i resultatet i form av ord, som hänvisas till 

antingen majoriteten eller minioriteten. Därefter skapades kategorier med hjälp av olika 

färgade post-it lappar för att sedan kunna skapa olika teman. Tematiseringen resulterade i att 

det blev grupper med likheter och skillnader. Innehållet kombinerades och sammanställdes 

under olika rubriker, vilket redovisas i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Kjellström (2017) beskriver vikten av att ta hänsyn till forskningsetik vid skrivandet av 

examensarbete. Med detta innebär att det måste värnas om alla människors lika värde. En 
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etisk reflektion ska göras i alla steg i arbetet. För att detta ska vara möjligt i ett examensarbete 

krävs det att personerna som står bakom arbetet har kunskap om de normer, värderingar och 

principer som idag anses vara vägledande linjer i samhället. I takt med att många patienters 

upplevelse hänger ihop med hur de uppfattar sig själva med stomin är det viktigt att förstå hur 

sjuksköterskan väljer att bättra bemötandet, minska den psykiska påfrestningen, besvara 

tabubelagda frågor samt osäkerheten som tillkommer hos patienterna. Det är viktigt att ha 

med forskningsetik i sitt arbete då människors uttalanden och information används som medel 

för kunskap. Trots att detta kan anses som värdefullt och positivt för samhället och 

mänskligheten, så måste hänsyn tas till att människor som medverkat i olika studier har avsatt 

tid och utsatt sig för olika risker. Det i sin tur medför att människor alltid ligger i riskzon för 

att utnyttjas. Forskningsetiken ska därför finnas tillgänglig för att värna och försvara 

människors värde och rättigheter. 

 

Resultat 

Författarna kategoriserade in rubrikerna i tre huvudteman samt två underrubriker 

Tema 1: Upplevelse av förändrad kroppsuppfattning 

          Anpassning och acceptans 

         Förändrade förutsättningar med stomi 

Tema 2: Information och kunskapsbrist 

Tema 3: Hinder för samliv  

  

Upplevelse av förändrad kroppsuppfattning 

Anpassning och acceptans 

Patienter med stomi beskriver hur upplevelsen av kroppens förändring faller ur ramen för 

samhällets ideal av vad som anses normalt (Sarabi, Navipour & Mohammadi 2017a; Cardoso 

et al., 2015; Marquese et al., 2018). Vidare beskriver patienterna att de upplever en låg 

självkänsla då kroppen de får efter operationen inte efterliknar normen. Fortsättningsvis 

beskriver Cardoso et al. (2015) hur patienterna menar att oavsett inställning till stomin så är 

en känsla av kroppsförändring oundviklig då det blir ett synligt hål i buken, och att detta 

automatiskt resulterar i en känsla av avvikelse från normen. Patienterna menar att upplevelse 

av den förändrade kroppsuppfattningen och stomipåsen beskrivs som ett smittsamt objekt 

gentemot andra människor, och därför upplevs som en synd (Sarabi et al., 2017a). Till 

skillnad från detta menar istället Marques et al. (2018) att en känsla av att vara annorlunda 
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tillhör processen som individen måste gå igenom när denne får en stomipåse, då det sker en 

ny kroppsuppfattning. Samtidigt som patienterna upplever en känsla av att vara annorlunda, 

stärks dessa känslor ytterligare då en ständig nyfikenhet uppkommer från omgivningen. I 

likhet med detta beskriver Sarabi et al. (2017a) och Cardoso et al. (2015) att patienterna 

upplever att omgivningens värderingar riktas mot deras stomi och inte personen i helhet, 

vilket även här resulterar i en känsla av avslag och att vara annorlunda. 

 

Förändrade förutsättningar med stomi 

Att leva med stomi påverkar patientens humör och känslor negativt (Riemenschneider, 2015), 

vilket leder till att flertalet patienter påvisar svängningar i känslor relaterat till de osäkerhet 

som finns kring stomin och dess anpassning. Samtidigt menar även Cardoso et al. (2015) att 

patienter oavbrutet blir påminda av känslan att de skiljer sig avsevärt från andra människor i 

samhället, vilket resulterar i dålig självkänsla som i sin tur även påverkar deras äktenskap. 

Dessa känslor leder det till att patienterna avstår från vardagliga aktiviteter eftersom de ser sig 

själva som en börda gentemot sina närstående. Patienterna beskriver vidare att förvirrade 

känslor uppstår och riktas mot de närstående som står dem närmast. Kvinnorna i studien 

uppfattar den ändrade kroppsuppfattningen som en hämning till den nya livsstilen vilket 

förändrar de förväntningar som samhället anser är enligt normen.  
Marquese et al. (2018) beskriver hur patienter upplever att stomipåsen ger en underlig 

känsla som i sin tur leder till förnekelse och att stomin bara är en sak som inte tillhör 

personens kropp. Förnekelsen brukar uppkomma i samband med chock vid den första 

postoperativa upplevelsen. Dock anser patienterna i studien att det blir ett annat 

förhållningssätt samt en lättare acceptans när de vet att stomin är tillfällig och inte permanent. 

För att patienterna lättare ska känna acceptans samt upprätthålla själveffektivitet krävs det att 

familjen har en positiv attityd gentemot den nya kroppsbilden (Yuan, Zhang, Zheng & Bu; Su 

et al., 2016). Genom stöd från familjen kan patienten uppleva ett starkare psykologiskt- samt 

socialt välbefinnande. 
 

Hinder för samliv 

Patienter upplever en bristande kunskap kring sex och stomi vilket är en bidragande faktor till 

nedsatt sexlust och att det emotionella tillståndet sätts på spel. Dessa faktorer kan ställa till det 

i människors vardag då det påverkar deras relationer (Sarabi et al., 2017a; Cardoso et al., 

2015; Sarabi et al., 2017b). Anledningen till att äktenskapen äventyrades berodde främst på 
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grund av känslan av sårbarhet (Sarabi et al., 2017a; Sarabi et al., 2017b). De sexuella 

förväntningar som förväntas av patienterna, kan många inte leva upp till, utan leder istället till 

en känsla av börda (Sarabi et al., 2017b). Problemen som uppstår i äktenskapet i samband 

med detta är en känsla av otillräcklighet gentemot sin partner, vilket resulterar i avstånd 

mellan parterna. För att minska avståndet till sin partner försöker patienterna hitta en lösning 

på problemet, vilket sker genom att tillsammans med sin partner samråda med 

sjukvårdspersonalen (Sarabi et al., 2017a; Cardoso et al., 2015). Då patienterna upplever 

minskad sexlust i samband med att de får en stomipåse används vissa läkemedel för att öka 

sexdriften. Patienterna menar att sexuella komplikationer är en biverkan av en stomioperation 

som kännetecknas av svårigheter med erektion/utlösning för män. Kvinnorna beskriver sina 

besvär med symtom som vaginal torrhet som i sin tur orsakar smärta vid samlag. Vid 

vaginaltorrhet ges även läkemedel i form av en salva för att undvika samlagssmärta. Utöver 

läkemedel använder patienterna sig av egna åtgärder, som att exempelvis använda hudfärgade 

korsetter på stomipåsen samt tömning och/eller byte av stomipåse innan samlag. 

Vidare beskriver Cardoso et al. (2015) vikten av att hitta rätta ställningar anpassat till det 

som känns mer komfortabelt vid sexuellt umgänge. Att avstå från en position där stomipåsen 

kan komma i kläm mellan kropparna kan vara till fördel, detta för att minska en känsla av 

rädsla och oro för att komma i kontakt med stomipåsen. Flera patienter upplever att en sådan 

åtgärd kan leda till bättre tillfredsställelse under samlaget och minska den psykiska stressen 

inför intima kontakter. När kommer till kontakt med vården beskriver patienterna att det finns 

en skam och skygghet att på egen hand ta upp frågor gällande sexuella problem. Fokus ligger 

ofta på att behandla de affektiva symtom som uppkommer hos patienterna och därmed tas 

fokus bort från frågor kring sex. Brist på kunskap gällande sexualitet påverkar patienterna 

negativt och därför beskrivs vikten av att vården är medvetna om att en stomioperation 

påverkar patienten med känsla av fördomar och låg självkänsla. Detta kan dock övervinnas 

med hjälp av social samverkan i samband med den psykiska anpassningen till stomin, vilket i 

sin tur leder till att patienterna kan känna frihet till att uppleva sexualitet utan att sätta gränser. 

Till skillnad från detta menade en del patienter att trots sexuella problem så påverkades inte 

det vardagliga livet (Sarabi et al., 2017a; Sarabi et al., 2017b). Vidare påvisas att patienter 

med en högre ålder eller långvariga äktenskap har större möjlighet till att inte påverkas 

negativt trots dessa sexuella problem (Sarabi et al., (2017b). 
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Information och kunskapsbrist 

Den vanligaste orsaken till problem med stomin är oro för läckage, tarmljud och odör (Sarabi 

et al., 2017a; Yuan et al., 2018; Claessens et al., 2015). Detta kan resultera i känslor av 

lidande, skam, bristande självförtroende samt att förpassa den egna kroppen (Cardoso et al., 

2015; Yuan et al., 2018). Fortsättningsvis beskriver Cardoso et al. (2015) att det finns ett 

samband mellan förvirrade känslor som uppstår och ett hinder av att hantera stomin. De 

förvirrade känslorna tas i sin tur ut på personer i deras omgivning som skapar ytterligare 

psykisk påfrestning. 

Sarabi et al. (2017a) menar att då tarmljud och läckage förekommer anser patienter att det 

är nödvändigt att förklara för omgivning att patienten bär på en stomi. I samband med detta 

använde patienterna förebyggande åtgärder som att kontrollera kosten för att minska risken 

för gaser eller uppkomst av lukt från stomipåsen. Valet av stomiplatta anpassades utifrån den 

enskilde individens buk samt att patienterna bytte påsen ofta för att läckage inte skulle 

förekomma. Andra förebyggande åtgärder speglades i att använda sig av medicinering för att 

minimera risken av tarmljud och läckage för att klara sig från stigman. En sista variant av 

förebyggande åtgärder var att dölja stomipåsen med stora kläder (Sarabi et al., 2017a; 

Cardoso et al., 2015; Yuan et al., 2018; Claessens et al., 2015; Russell, 2017a). Vidare 

beskriver Yuan et al. (2018) & Cardoso et al. (2015) att dessa förändrade vanor i vardagen 

resulterade i att samhällets stigmatisering av stomi fortsatte. Detta fick patienterna att känna 

utanförskap och icke acceptans av samhället. I likhet med föregående studie menade Marques 

et al. (2018) att patienterna ansåg att den estetiska skadan som blev till följd av 

stomioperationen bidrog till strategier för att dölja stomin, och att detta i sin tur förstärkte 

fördomarna och den avvisande bilden som omgivningen har av stomin. 

Claessens et al. (2015) beskriver att mer än hälften av individerna med stomi hade upplevt 

läckage från stomipåsen och kände därför en konstant oro för läckage samt konsekvenserna 

som uppkom i samband med läckaget. Påföljden av den ständiga oron blev att det skedde 

frekventa byten av stomipåsen. Oron över läckage och gasbildning gick ut över vardagslivet 

till en stor del, som i sin tur resulterade i att patienterna bytte sin stomipåse oftare än vad som 

ansågs behövligt. Patienterna menade därför att de vaknade flertal gånger under natten för att 

kontrollera kopplingen mellan basplattan och stomipåsen samt att tömma påsen på luft.  

Det skedde även ett ständigt byte av påsen under dagtid på grund av en stor rädsla i att 

stomipåsen skulle bli upptäckt på grund av läckage och odör i sociala sammanhang. För att 

försäkra om att stomipåsen satt på plats skedde även en kontinuerlig kontroll av stomipåsens 
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basplatta. Oron beskrevs som mest påtaglig i samband med sömn, fysisk aktivitet eller när 

patienten behövde böja sig av något slag. Detta ledde till psykisk påfrestning och försämrad 

livskvalité som i sin tur resulterade i social isolering och distans från fysisk aktivitet. En viss 

andel av patienterna menade att anledningen till att de avstod från fysisk aktivitet grundade 

sig i rädslan av att stomipåsen skulle lossna eller att det skulle läcka i samband med träning 

(Russell, 2017a). Mer än hälften av patienterna menade att de inte hade fått någon information 

eller kunskap från vården gällande fysiskt aktivitet vilket resulterade i utebliven fysisk 

aktivitet. Till skillnad från detta var det en liten andel patienter som upplevde en bättre 

livskvalité efter stomioperationen och som i sin tur därför blev mer fysiskt aktiva.  

Både Dehvan et al. (2019) och Riemenschneider (2015) menar att patienterna uppnår 

livskvalité genom kunskap och information från vården. Desto mer patienten känner sig 

obildad kring ämnet, desto svårare blir det att anpassa sig till stomin efter operationen. Att ha 

en god anpassningsförmåga till sin stomi resulterar i livskvalité hos patienterna.  

Vidare beskriver Riemenschneider (2015) att många patienter upplevde att vården var 

konsekvent och att de fick bra information av sjuksköterskan. Sammanfattningsvis beskrivs 

betydelsen med en närvarande stomisjuksköterska efter operationen för att underlätta 

anpassning och patientsäkerheten. Information från stomisjuksköterskan både innan samt efter 

operationen beskrevs som viktig då kunskap blev en trygghet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Författarna hade båda sen tidigare ett stort intresse inom detta område vid val av ämne för 

litteraturöversikten. Författarnas tidigare erfarenheter kan omedvetet ha styrt i vilken riktning 

och tolkning som gjorts vid tydning av resultaten i studierna. Med kännedom om detta har 

författarna valt att ha ett kritiskt öga vid tolkning av artiklarna, genom att diskutera studiernas 

innehåll och trovärdigt gemensamt. Författarna ansåg att en litteraturöversikt var en bra metod 

då det gav dem möjligheten att få en bred och mångsidig information av befintliga studier. I 

detta fall ville författarna fördjupa sig inom subjektiva erfarenheter och känslor hos individer 

med stomi. Databaserna CINAHL och MEDLINE valdes utifrån deras inriktning på 

omvårdnad, psykologi samt biomedicin. Dessa tre komponenter kändes relevanta till 

litteraturöversiktens ämne. Då författarparet valde att använda två databaser kan detta ha 

påverkat till att viktig information inte upptäckts som skulle kunna vara relevant för 

litteraturöversikten. Dock valde författarna ändå att begränsa sig till två databaser på grund av 
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anledningen att komprimera antalet träffar vid sökningarna.Valet av ämnesord gjorde det 

komplicerat till en början då antalet träffar blev många. Författarna komprimerade antal 

ämnesord till ett färre antal vilket resulterade i färre träffar men mer relevanta. Ostomy, 

Attitude to Illness, Patient Attitudes, Adaptation, Psychological, “Patient experience”, 

“Adaption”, “Coping” var ämnesord som författarna hade i sin sökning. I vardagsspråk kan 

attityd ha en negativ klang då det ofta används i syften för att beskriva något dåligt. Enligt 

svensk MeSH beskrivs definitionen av “attitude” som följande: “Benägenhet att ge uttryck åt 

ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något 

föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs” 

(https://mesh.kib.ki.se/). Det finns inget separat ämnesord för “upplevelse” och därför måste 

man kombinera ihop flera ämnesord och fritextsökningar. Ordet “attityd” behöver inte vara 

förutbestämt då ordet i sig är lika brett som “upplevelse”, det kan användas både för att 

beskriva något positivt likaväl som negativt. Författarna valde att ta bort ämnesorden “patient 

attitudes” samt “attitude to illness” i både MEDLINE och CINAHL för att se om sökningen 

blev oförändrad även utan dessa två ämnesord. I databasen MEDLINE blev sökningen 

densamma med samma antal träffar, däremot blev sökningen inte detsamma i databasen 

CINAHL. I CINAHL sjönk antalet artiklar från 7 stycken resultatartiklar till 4 stycken. 

Genom att ta bort dessa två ämnesord märktes tydligt att sökningen inte blev fullständig. På 

grund av detta blev det tydligt att dessa ämnesord var relevanta för att hitta artiklar med fokus 

på upplevelse. Författarnas syfte gick ut på att hitta artiklar med fokus på just upplevelse. 

Författarna ville hitta så mycket information som möjligt som var relevant till 

litteraturöversiktens syfte och därför var det av stor vikt att kombinera dessa ämnesord för att 

få det resultatet som de fick från början. Ett element i exklusionskriterierna var en tidsram på 

fem år, vilket innebar en sökning mellan år 2014-01-01 till 2019-10-15. Anledningen till att 

det begränsades till fem år var ytterligare på grund av för många träffar vid sökningen. 

Författarna var väl medvetna om att ett tidsspann på fem år kunde begränsa mängden 

väsentlig information som skulle vara relevant för litteraturöversikten. Däremot ansåg 

författarna att det även fanns en positiv aspekt i det beslutet, då en tidsram på fem år ger den 

nyaste evidensen inom området. Vidare valde författarna att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa studier. Kvalitativa studier togs med för att få en djupare bild av hur 

patienterna förhöll sig till samt upplevde stomin, och kvantitativa studier togs med för att få 

en större bild av likheter och skillnader mellan en större andel individer. Henricson & Billhult 

(2017) belyser skillnaden på kvalitativa studier och kvantitativa studier. Kvalitativa studier 

fokuserar på individens upplevelse inom ett särskilt fenomen. Kvantitativa studier riktas in på 
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att jämföra och finna samband mellan olika ting. Det fanns två artiklar vars utgångspunkter 

grundade sig i hypoteser. Författarna ville få fram artiklar från hela världen och därmed ha 

med ett globalt perspektiv i deras sökning. Detta ledde till att resultatet som kom fram 

resulterade i artiklar från Iran, Kina, England, Brasilien och Danmark. Författarna anser att 

detta har påverkats till det positiva då man har fått resultat utifrån ett patientperspektiv ur en 

global synvinkel.   

Författarna var väl medvetna om att studiens författare hade en redan bestämd och nischad 

frågeställning. Utifrån granskning av studien ansåg författarna att resultatet belyste 

förhållandet mellan anpassning till tillvaron och stomin på ett adekvat sätt. Därför ansåg 

författarna att dessa två artiklar var relevanta även då de grundar sig i hypoteser. I 

analysprocessen var det många artiklar som valdes utifrån enbart deras titlar. Detta kan ha 

begränsat resultatet då författarna kan ha gått miste om värdefull information genom att enbart 

utgå från studiens titel. Sista exlusionskriteriet var att välja bort icke-kostnadsfria artiklar. 

Författarna ville att alla utomstående skulle ha tillgång till litteraturöversiktens alla artiklar, 

detta resulterade i att bara kunna ta med kostnadsfria artiklar. Genom att välja bort detta 

element begränsades litteraturöversikten ytterligare då väsentlig information försvinner. Dock 

ansåg författarna fortfarande att fördelen med att inte ta med dessa artiklar var starkare. 

Författarna såg till att inkludera de etiska aspekterna som tillhör vid läsning av vetenskapliga 

artiklar. För att avgöra om artikeln hade ett etiskt tillstånd sökte författarna efter egen rubrik i 

texten beträffande etiska aspekter, om en sådan inte rubrik inte existerade sökte författarna 

istället efter följande i metoden. I vissa artiklar beskrevs ett tydligt samtycke från deltagarna 

där det fanns godkännande till medverkan. Författarna till litteraturöversikten reflekterade 

även över hur studiens författare valde att informera deltagarna om innehållet av studien och 

deras rättigheter innan studiens start. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med stomi. 

I resultatdiskussionen har författarna diskuterat och sammanställt tidigare offentliggjord 

forskning samt deras egna reflektioner. Författarna har använt sig av Katie Eriksson 

omvårdnadsvetenskapliga teori som teoretisk utgångspunkt. Stomioperation för patienten är 

en förändring i deras liv och som kräver en integration till ett nytt liv. 
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Författarna har valt att lyfta två områden från resultatet som ansågs anmärkningsvärda. Ett 

område var att de flesta kände oro för läckage och odör och det andra området var 

sjuksköterskan roll.  

 

Information och kunskapsbrist  

I resultatet ansåg de flesta att oro för läckage och odör var den främsta orsaken till ängslan i 

samband med en stomi. Persson, Berndtsson & Carlsson (2018) menar på att ett sätt för att 

minska risken för läckage är genom att hitta rätt hjälpmedel, vilket kan innebära en annan 

modell på förband i kombination med hudkräm och hudskyddsringar. Vidare visar resultatet 

att känslan av oro för läckage och odör fortsätter till en känsla av skam och skuld hos 

patienterna. Vi anser därför att det är viktigt att som sjuksköterska vara observant och lindra 

sjukdomslidandet, som kan uppstå utifrån patientens oro för odör och läckage. Annars kan 

detta i sin tur leda till att ett så kallat hälsohinder dyker upp. Hälsohindret grundar sig i att 

patienten inte kan leva efter de vanor som denne är van vid, utan som istället medför till social 

isolering. Följden av detta speglar sig i en känsla av lidande hos patienterna. Resultaten visar 

att genom att känna en känsla av skam och skuld påverkas hanteringen av stomin. Att inte ha 

ett bra förhållningssätt till sin stomi leder till att patienterna upplever förvirring som i sin tur 

projiceras på omgivningen. Detta i sin tur leder till att patienterna känner en nödvändighet i 

att förklara för omgivningen att de har en stomi, vilket påverkar känslan av stigmatisering. 

Här kan vi se en tydlig koppling till Erikssons definition av sjukdomslidande, som bland 

annat handlar om själsligt och andligt lidande. Själsligt och andligt lidande baseras på känslor 

av skuld och skam som patienten kopplar samman med antingen sin sjukdom eller 

behandling. Vidare beskriver Eriksson att dessa känslor kan uppkomma antingen om 

omgivningen projicerar negativt synsätt eller om patienten själv har dessa tankar om sig själv 

(Eriksson, 2015). Patienter bedömde att undervisningen som skedde före operationen var 

bristfällig och ofullständig (Hoon Lim, Wai Chi Chan & He, 2015). De menade att de ville ha 

mer kunskap och information om själva stomin i allmänhet och dess funktioner. Patienterna 

menade att de ansåg att de skulle vara mer psykiskt förberedda samt ha bättre kännedom om 

vad de kan räkna med i samband med stomioperationen om de hade fått information i tidigt 

skede. Patienter föredrar att kunskap och handledning ska utgå från individens speciella 

situation och behov (Beaver et al., 2010). Informationen ska formas utifrån patientens tidigare 

erfarenheter i livet, vilket gör informationen unik för varje enskild individ. Hallén (2008) 

styrker vikten av undervisning och vägledning till patienterna gällande nya eventuella 

vardagsrutiner, då det leder till en känsla av trygghet. Genom att öppet lyssna på patienten 
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och dennes funderingar kring ämnet skapas en känsla av betydelse då patienten hamnar i 

fokus och därmed får en personcentrerad vård. Di Gesaro (2016) menar att patienterna 

beskriver en oro för vad omgivningen ska ha för åsikter angående deras stomi. Däremot 

beskrivs det att vikten av tidig kunskap och information som sker både pre- och postoperativt 

har en god effekt för bättre anpassning samt bättre livskvalité. Vi gör bedömningen att 

kunskap och information både före ingreppet samt efter är nödvändig för bästa möjliga 

anpassning till det nya livet med stomi och dess upplevelse. Vi anser att detta är viktigt att 

belysa då det har en stor påverkan på individernas sociala liv och som i sin tur har en stor 

påverkan på deras välmående. 

I litteraturöversiktens resultat visade det sig att patienterna upplevde att de stack ut från 

samhällets ideal och ansåg sig därför vara annorlunda. Detta på grund av att de antingen hade 

negativa känslor som väcktes självmant, eller att omgivningen framkallade dessa känslor hos 

dem. De ansåg även att det fanns en stigmatisering kring att bära stomi och därmed ser 

författarna en tydlig koppling mellan följande upplevelse och Erikssons beskrivning angående 

själsligt och andligt lidande. 

  

Sjuksköterskans roll 

I litteraturöversiktens resultat kan författarna se en röd tråd som grundar sig i att patienterna 

upplever att information och kunskap i samband med stomi är bristande. Enligt International 

Council of Nurses (ICN) framställs sjuksköterskans ansvarsområden i yrket (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Här beskrivs att sjuksköterskan har ett ansvar att framföra 

kunskap och information på ett korrekt sätt anpassad efter situationen. Sjuksköterskan ska  

även utföra patientnära omvårdnad genom att visa respekt för mänskliga rättigheter, ta hänsyn 

till individers värderingar, vanor och tro. Patientlagen kap.3:1 (SFS, 2014:821) menar att 

patienten har rätt till information angående sitt hälsotillstånd, hjälpmedel vid 

funktionsnedsättning, risker för komplikationer och biverkningar, eftervård samt strategier för 

att förhindra sjukdom eller skada. Utifrån dessa etiska koder som gäller för sjuksköterskan 

utifrån ICN samt Patientlagen kan vi göra en bedömning att kunskap och information till 

patienten är ett krav för att vården ska utföras enligt riktlinjer. De flesta patienterna i denna 

studie upplever att de fått relevant och bra information oavsett om det kommer från en 

sjuksköterska eller stomisjuksjöterska samt att det som egentligen är viktigt är närvaron från 

dessa. Genom kunskap stärker man patienternas självförtroende vilket leder till ett bättre liv 

(Aronowiithch, Sharp & Harduar-Morano, 2010). Författarna anser detta som en viktig del i 

omvårdnaden hos stomipatienter då bristen på information anses skapa oro samt brist på 
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självkänsla, vilket resulterar i isolering från vardagliga aktiviteter.Sjuksköterskan har en 

viktig roll för patienten då sjuksköterskan har kunskap om faser som patienten går igenom. 

Om kunskap uteblir kan det resultera i depression (Brown & Randle, 2005). Vidare visar 

resultatet att ångest och depression förekommer mer hos stomi patienter som inte har tillgång 

till kontakt till en stomisjuksköterska. Patienter som har möjlighet till postoperativt samtal 

med en sjuksköterska visar på mindre ångest, depression samt ökad tillfredsställelse i livet 

(Richbourg, Thorpe & Rapp, 2007).  Eriksson beskriver hur kunskap till patienten ger en 

positiv inverkan på människan i sin helhet (Wiklund & Gustin, 2012) vilket även Persson et 

al. (2018) anser vara en viktig del. Där förklaras att med hjälp av sjuksköterskans närvaro och 

samtal görs livssituation lättare. 

Fysisk aktivitet är allmänt bekant att ha en positiv inverkan på den fysiska och 

psykosociala hälsan hos individer. Detta är även aktuellt efter en stomioperation, vilket många 

patienter inte blir informerade om. ICN talar om sjuksköterskans ansvar att främja hälsa hos 

individer och vikten av att ge personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vi 

anser att detta ämne bör lyftas då resultatet i litteraturöversikten visar på att patienterna 

upplever att information och kunskap är bristfällig. I resultatet beskrivs två dilemman som vi 

tycker är viktiga att belysa. Ena dilemmat är att patienter inte vågar utföra fysisk aktivitet 

efter en stomioperation, dels för att råka göra ytterligare skada på buken, och dels för att råka 

utveckla parastomalt bråck. Det andra dilemmat utspelar sig i sjuksköterskans rädsla att 

informera patienten om fysisk aktivitet då sjuksköterskan i sig känner en osäkerhet kring 

ämnet. Vidare visar resultaten i litteraturöversikten att samma dilemma finns kring 

information och kunskap angående sex och samlag. Resultatet visar på en känsla av skam och 

tillbakadragenhet gällande att ta upp frågor kring sex. De menar att fokus ofta ligger på att 

prata och behandla den psykiska påfrestningen som sker i samband med att få en stomi, och 

därför glöms dessa ämnen bort inom sjukvården. Patienterna beskriver att bristen på kunskap 

och information är en bidragande faktor till att en känsla av nedsatt sexlust och distans från 

sin partner uppkommer. Detta i sin tur skapar en psykisk påfrestning som resulterar i ett 

lidande hos patienten. Författarna menar att patienterna upplevde att anpassningen efter 

stomioperationen blev god då sjuksköterskan gav gynnsam information och kunskap kring 

stomi, vilket resulterade i en trygghet. Vidare beskriver patienterna vikten av information för 

lättare hantering av stomipåsen och komplikationer som finns då det tillför en patientsäkerhet. 

Med hjälp av god information och kunskap blev patienternas förhållningssätt till stomin 

enklare. Enligt Wiklund & Gustin (2012) anses att vid situationer då patienter upplever att de 

inte får tillräckligt stöd utifrån sjuksköterskan uppkommer det en barriär och negativ attityd 
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mellan dessa två, vilket kan resultera i vårdlidande. Eriksson (2015) anser att vårdlidande 

innefattar bland annat utebliven vård. Författarna anser att brist på kunskap och information 

leder till utebliven vård och därmed resulterar i ett vårdlidande hos patienten. Författarna 

anser att det ligger ett problem i att patienterna känner en känsla av rädsla och skam när det 

kommer till att lyfta frågor kring sex. Därför anser författarna att information och kunskap 

kring sex och fysisk aktivitet bör ligga som en obligatorisk del av behandlingen för att det inte 

ska resultera i en otillräcklig vård.  

Dessa vetenskapliga artiklar styrker grunden till att sjuksköterskan bör bemöta patienterna 

med en personcentrerad vård med fokus på trygghet, omsorg, kunskap och framförallt 

information. Sjuksköterskorna måste få patienterna att känna sig bekväma i den nya 

transitionen med en stomi. 

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat har resulterat i att författarna anser att det finns en brist i 

kunskap och information från vårdens sida gentemot patienterna med stomi. Fokus måste 

läggas på en personcentrerad vård som är anpassad efter varje unik individ. Brist på 

information har en samhörighet med patienternas lidande och bristande självkänsla som 

kommer med att få en stomi. Patienter som inte får rätt information och kunskap gällande sin 

sjukdom eller behandling känner ett vårdlidande som orsakar brist på hälsa. Sjuksköterskan 

måste få verktyg och handledning kring hur ämnen som sex samt fysisk aktivitet ska lyftas i 

samband med postoperativ-vård efter stomioperationen. Resultatet visar på att sjuksköterskan 

har en svaghet och rädsla i att framföra information angående fysisk aktivitet gentemot sina 

patienter med stomi. Bättre utbildning kring ämnet skulle resultera i högre kompetens samt  

minska komplikationerna, vilket i sin tur skulle minska patienternas lidande. Genom att rikta 

mer kunskap inom dessa sammanhang kan omgivningen få en bredare insikt om hur patienter 

med stomi påverkas psykiskt och fysiskt, och därmed slå ut på stigmatiseringen kring stomi.  

 

Förslag till fortsatt forskning           

Författarna anser att forskning kring ämnet som riktar sig mot patienters upplevelser av att 

leva med stomi är av stort behov, men även forskning kring anhörigas upplevelse av att leva 

med en person med stomi. När en individ får en stomi ändras inte bara dennes livssituation 

och förhållningssätt, utan även de anhörigas. Utifrån de resultat som studien visade beskrivs 

ett behov av forskning kring sjuksköterskans kommunikation till patienten och anhöriga, både 
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pre- och postoperativt. Författarna anser att kommunikationen många gånger är bristfällig 

vilket då leder till ett lidande hos patienterna och de anhöriga som skulle ha kunnat undvikas. 

Författarna har funnit ett samband mellan fler resultatartiklar beträffande bristfällig 

information kring ämnen som hjälper patienterna att ha möjlighet att leva ett gott liv utan 

komplikationer. Utifrån detta resultat anser författare att kvalitativ studier anses passande för 

vidare forskning där man även lägger fokus på att intervjua anhöriga och deras 

förhållningssätt till att en familjemedlem fått en stomi. Den fortsatta forskningen bör fokusera 

riktning gentemot de anhörigas perspektiv för att tydligare se vilket stöd som skulle kännas 

passande, samt var i informationen det brister någonstans. Fokus bör därför läggas på 

frågeställningar som rör information till de anhöriga både före- och efter operationen. Det bör 

även lyftas frågor kring intimitet samt hur stomin kan komma att påverka vardagliga 

aktiviteter för hela familjen. På detta sätt kan både patienten och dess anhöriga vara mer 

förberedda på hur livet förändras efter en stomioperation och i sin tur öka möjligheten till god 

livskvalité.  

 

Slutsats 

Utifrån resultatet kunde författarparet göra tolkningen att patienterna med stomi upplevde att 

den förändrade kroppsuppfattningen inte tillhörde dagens normer och föll utanför det typiska 

idealet enligt samhället. Vidare har resultatet visat på att patienterna känner en känsla av 

stigmatisering kring stomin och känslan av att det snarare blir stomin som definierar dem än 

deras personlighet. Risken för läckage och odör från stomipåsen har begränsat patienternas liv 

till isolering från sociala sammanhang samt vardagliga aktiviteter. Samtidigt har även 

äktenskap och familjerelationer äventyrats då förhållningssättet till den nya livsstilen blivit en 

utmaning. Detta tyder på ett både psykiskt och fysiskt lidande hos patienterna. Resultatet har 

visat på brist på information och kunskap från sjuksköterskans sida och därför känner 

patienterna att större vikt bör läggas på rådgivning från sjukvården.  
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relativa 
stabiliteten i 
vardagen och 
sårbarheten av 
att leva med 
stomi. 

Metod: Kvalitativ 
studie 
Urval: 
Stomipatienter 
som levt med 
stomi i minst 6 
månader, över 18 
år och har 
tillräcklig fysisk 
och intellektuell 
förmåga att delta i 
studien. 
Datainsamling: 

Patienterna upplevde att det fanns 
en oförmåga kring att kunna 
kontrollera lukt, gas och läckage 
ifrån stomipåsen. Detta 
resulterade i en social isolering 
och förebyggande åtgärder som 
ändrade matvanor och klädval.   
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Ostrukturerade 
intervjuer 
Analys: 
Innehållsanalys 

Su, X., Qin, 
F., Zhen, L., 
Ye, X., 
Kuang, Y., 
Zhu, M., 
Yin, X & 
Wang, H. 

Self-
efficacy and 
Associated 
factors in 
patients 
with 
temporary 
ostomies 

2016, 
China, J 
Wound 
Ostomy 
Continenc
e Nurse 

Syftet med 
artikeln var att 
undersöka hur 
självförtroende 
och andra 
faktorer spelar 
in på 
livskvalitén av 
att leva med 
stomi. 

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
Urval: 
Äldre än 18 år, 
diagnostiserad 
med cancer 
Datainsamling: 
Frågeförmulär 
Analys: 
Deskriptiv statistik 

Resultatet för denna artikel visade 
att det fanns en låg 
egenvårdskapacitet för hantering 
och omvårdnad av stomin. 
Resultatet visade även samband 
mellan hur patienternas sociala 
och psykiska välbefinnande 
påverkades på grund av  
stomiomsorg.  

Riemenschn
eider, K. 

Uncertainty 
and 
Adaption 
Among 
Adults 
Living With 
Incontinent 
Ostomies 

2015,  
J Wound 
Ostomy 
Continenc
e Nurs, 
USA. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
osäkerhet och 
anpassning till 
stomin.  

Metod:  
Beskrivande 
korrelationsstudie  
Urval: 18 år eller 
äldre. Kunna läsa, 
skriva och prata 
engelska samt 
omvårdnad av 
sjuksköterska pre-
och postoperativt.  
Datainsamling:  
OAS- och MUIS-a 
skala. (Två 
skattningsskalor)  
Analys:  
Pearson-
correlation, t-

Patienterna upplevde att stomin 
orsakade kraftiga humörsväningar 
som i sin tur påverkade hela 
patientens sjukdomsupplevelse.  
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tester, 
envägsanalyser 

Sarabi, N,. 
Navipour, H 
& 
Mohammad
i, E.  

Sexual 
performanc
e and 
reproductiv
e health of 
patients 
with an 
ostomy: a 
qualitative 
content 
analysis 

2017, 
Iran, 
Sex 
Disabil 

Studiens syfte 
var att ta reda 
på sexuella 
prestationer hos 
patienter med 
stomi. 

Metod: Kvalitativ 
studie 
Datainsamling: 
ostrukturerade 
intervjuer.  
Urval:  
Levt med stomi i 
minst 3 månader, 
gift eller skild, 
över 18 år och 
förmåga att kunna 
tala persiska. 
Analys: 
Konventionell 
innehålls- 
analysmetod  

Patienter kände en nedsatt sexlust 
på grund av en känsla av 
hopplöshet, skamk och osäkerhet. 
Resultatet visade på att man 
använde sig av förebyggande 
åtgärder som att exempelvis täcka 
stomipåsen med hudkorsett samt 
medicinering. Patienter beskrev 
även att de tömde stomipåsen 
flera gånger än nödvändigt för att 
undvika odör, till exempel i 
samband med samlag.  

Marques, 
A.D.B., de 
Amorim, 
R.F., 
Landim, 
F.L.P., 
Moreira, 
TMM., de 
Oliveira 
Branco, 
J.G., de 
Morais, 
P.B., de 

Body 
consciousne
ss of people 
with 
intestinal 
stomach: a 
phenomenol
ogical 
study.  

2018, 
Brasilien,  
Rev Brasil 
Enferm 
agem 

Syftet med 
denna studie 
var att beskriva 
individens 
kroppsliga 
medvetenhet 
med stomier. 

Metod: Kvalitativ 
studie 
Urval: 18 år eller 
äldre, inskrivna i 
AOECE, minst 6 
månader med 
tarmstomi, fysiskt 
och emotionellt 
stabila för att 
kunna delta. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 

Patienterna känner att stomipåsen 
drar till sig en nyfikenhet från 
omgivningen. Detta resulterar i 
att patienterna väljer att använda 
större och mörkare kläder i hopp 
om att kunna dölja stomipåsen.  
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Sousa 
Araujo 
Santos, 
Z.M.  

indelade teman. 
Analys: 
Deskriptiv analys 

Russell., S. Physical 
activity and 
exercise 
after stoma 
surgery:ove
rcoming the 
barriers 

2017, 
British 
Journal of 
Nursing, 
England, 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
fysisk aktivitet 
hos 
stomiopererade
patienter. 

Metod: Kvalitativ 
studie 
Urval: Enbart 
cancerpatienter 
med tarmstomi. 
Datainsamling: 
öppna-och stängda 
frågor ur ett 
frågeformulär. 
Analys:  
Chi-squared, 
Kruskal-Wallis 
och Spearman’s- 
korrelation. 

Resultatet i denna studie visade 
att den fysiska aktiviteten sjönk 
avsevärt bland människor som 
hade gjort en stomioperation. 

Claessens, 
I., R, 
Probert., 
Tielemans, 
C., Steen, 
A., Nilsson, 
C., 
Andersen, 
B.D., Z.M, 
Storling.  

The Ostomy 
Life Study: 
the 
everyday 
challenges 
faced by 
people 
living with 
a stoma in a 
snapshot.  

2015, 
Gastrointe
stinal 
Nursing, 
Danmark  

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka den 
mentala hälsan 
och livskvalitet 
hos individer 
med stomier 
bosatta i USA. 

Metod: En 
beskrivande 
tvärsnittsstudie.  
Urval:  
18 år eller äldre. 
Slumpmässigt 
urval av deltagare 
med stomier ur en 
elektronisk 
databas. 
Analys: Statistisk 
analys  
Datainsamling: 

Patienterna kände en oro över 
läckage från stomipåsen. Detta 
ledde till att patienterna 
bytte/tömde stomipåsen flera 
gånger under dagen. Patienterna 
kände samtidigt att stomipåsen 
fylldes med luft vilket skapade en 
oro för tarmljud och gas. 
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Mjukvaruprogram 
Confirmit (baserat 
i Norge) 

Cardoso, 
D.B.R.,  
Almeida, 
CE., de 
Santana., 
ME., de 
Carvalho, 
D.S., 
Sonobe, 
H.M., 
Sawada, 
N.O. 

Sexuality of 
people with 
intestinal 
ostomy 
 

2015, 
Brasilien, 
Rev Rene 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
upplevelsen av 
sexualitet för 
individer med 
intestinal stomi.  

Metod: Kvalitativt 
beskrivande studie  
Urval: Haft stomi 
i över ett år, båda 
kön, vuxna, gift, 
änka, skild med 
eller utan partner. 
Datainsamling: 
Intervju med ssk. 
Analys: Induktiv 
innehållsanalys 

Patienterna som hade gjort en 
stomioperation upplevde att det 
blev en förändring i sin sexuella 
förmåga. Detta resulterade i att 
patienterna upplevde en förlust av 
självkänsla samt att vara 
avvikande från normen. 
Patienterna beskrev att 
förebyggande åtgärder som 
ändring av klädval blev aktuellt 
för att dölja stomipåsen på bästa 
sätt. 

Dehvan, F., 
Nobahar, 
M., 
Ghorbani, 
R., Ghanei 
Gheshlagh, 
R., Najafi, 
M & Jan 
Amiri, M.  

The 
relationship 
between 
adaptability 
and life 
satisfaction 
among 
ostomy 
patients 

2019, 
Iran, 
Nurs Pract 
Today 

Syfte med 
denna studie 
var att 
undersöka 
livstillfredsställ
else och 
anpassningsför
måga hos 
patienter med 
stomi. 

Metod: 
Beskrivande- 
korrelerande studie 
Urval: Permanent 
eller temporär 
stomi, 18 år eller 
äldre, minst 3 
månader sedan 
stomioperation och 
läs- och 
skrivkunnig. 
Datainsamling: 
(BAI) 
frågeformulär 
Analys:  
Pearson 

Studien visade att deltagarna 
upplevde ett starkt samband 
mellan anpassningsförmåga och 
livskvalité. Detta visade på att 
man inom vården måste lägga 
fokus på information och kunskap 
till patienterna angående 
anpassningen till sin stomi för att 
uppnå livskvalité. 
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Correlation, 
Spearman 
Correlation och 
Partial 
Correlations 
användes. 

Yuan., J.M., 
Zhang, J.E.,  
Zheng & 
XQ, MC., 
Bu, X.Q.  

Stigma and 
its 
influencing 
factors 
among 
Chinese 
patients 
with stoma 

2018, 
China, 
Psycho- 
Oncology. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
aktuella 
statusen och 
faktorer som 
påverkar stigma 
bland 
stomipatienter i 
Kina  

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
Urval:18 år eller 
äldre med 
permanent stomi 
samt som godkänt 
medverkande.  
Datainsamling: 
Social Impact-
skalan, Coping 
Efficacy-skalan, 
State Self-esteem 
skalan, samt 
demografiskt 
frågeformulär.  
Analys: Pearson’s 
korrelations-analys 

Att leva med stomi innebar en 
oönskad känsla av skam, lidande 
och minskande av 
självuppskattning. 
Patienterna menade att deras 
hanteringsförmåga och 
självkänsla var negativt associerat 
med stigma. 

 


