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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 

Richbourg, Leanne 
Thorpe, Joshua M. 
Rapp, Carala Gene 

Difficulties 
experienced by 
the ostomate 
after hospital 
discharge. 
 

2007, Journal of wound, 
ostomy, continence 
nursing, USA 

Att identifiera svårigheter 
som stomiopereraade 
patienter upplever i relation 
till sin stomi efter att de blivit 
utskrivna från sjukhusets, hos 
vem de sökte hjälp och om de 
uppfattade råden de fick som 
hjälpsamma 

Kvantitativ metod, cross-
sectional design study där man 
genom olika typer av 
frågeformulär kunnat mäta och 
sammanställa kvantitativa data. 
Frågeformulär skickades ut till 
140 patienter, 43 utav dem 
returnerades och 34 av de 
returnerade formulären var 
användbara. Formulären bestod 
av 34 slutna frågor. Svaren 
analyserades statistiskt. 

De fem högst rankade svårigheterna: 
 
Hud irritation runt stomin (76 %) 
Påsläckage (62 %) 
Odör (59 %) 
Nedskärning på tidigare njutbara 
fritidsaktiviteter (54 %) 
Depression/Ångest (53 %) 
 
Även att stomin stack ut som ett bylte 
rapporterades som ett problem (53 %) 
 
  

Honkala Siv 
Berterö Carina 

 

Living with an 
ostomy: 
women's long 
term 
experiences. 

2009, Nordic Journal of 
Nursing Research & 
Clinical Studies, Sverige 

Undersöka vad det betyder för 
kvinnor att leva med stomi, 
hur det påverkar deras 
livssituation 

Kvalitativ metod, 17 kvinnor 
som valdes ut med så olika 
demografiska karaktäristika 
som möjligt för att åstadkomma 
maximal variation bland 
urvalsgruppen. Deras likheter 
var att de var alla kvinnor över 
18 år som kunde tala svenska 
samt hade haft stomi i minst två 
år. De intervjuades och 
intervjuerna tolkades sedan 
med en fenomenologisk ansats 

Fysiska begränsningar 

Kvinnans könsroll upplevdes som förändrad.  

Det dagliga livet begränsas av stomin och det 
kan vara svårt att hitta handlingsstrategier för 
att lösa de problem som uppstår 

Stomihanteringen kan leda till psykosociala 
svårigheter 
 
Upplevelen av försoning 

Sinclaire, Lorraine 
G. 

Young adults 
with permanent 
ileostomies: 
experiences 
during the first 
4 years after 

2009, Journal of wound, 
ostomy and continence 
nursing, Canada 

Att beskriva unga vuxnas 
upplevelse av att leva med en 
permanent stomi. 

Narrativ kvalitativ tematisk 
innehållsanalys för att belysa 
teman och kategorier. Sju 
individer med ileostomi mellan 
25-40 år gamla intervjuades. 

Stomiläckage leder till tillbakadragande från 
sociala aktiviteter. 
 
Att hitta kläder som dolde stomin var svårt.  
 
Stomin hade en negativ effekt på sexlivet och 
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surgery 
 

kroppsuppfattningen.  
 
En förändrad kropp kan vara en traumatisk 
upplevelse  

Andersson, Gun 
Engström, Åsa 
Söderberg, Siv 

A chance to 
live: Women’s 
experience of 
living with a 
colostomy after 
rectal cancer 
surgery 
 

2010, International 
journal of nursing 
practice, Sverige. 

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av att leva med 
stomi och rektal cancer 

Narrativ kvalitativ tematisk 
innehållsanalys för att belysa 
teman och kategorier som gav 
mening och kunde återkopplas 
till syftet med studien. Det är en 
bra metod för att hitta den röda 
tråden mellan de som deltog i 
studien då frågan i sig angående 
kvinnors erfarenhet är väldigt 
bred och självupplevd. Metoden 
ger möjlighet att hitta likheter i 
det beskrivna. 
 
Sex kvinnor som haft rektal 
cancer samt kolostomi 
opererade inkluderades i 
studien.  
 
 

 
Upplevd rädsla i relation till cancerdiagnosen 
 
Begränsningar på grund av rädslor för lukt och 
läckage med social påverkan. 
Begränsningar i klädval  
Begränsningar i val av diet för att inte orsaka 
gaser. 
Sexuella problem.   
 
Det andra huvud temat som identifierades var 
vad en övergång i livet innebar, med följande 
tre underteman:  
 
Upplevelsen av stomin som främmande objekt 
 
Tid hemma – anpassning. 
Upplevelsen av stomin som ett handikapp 
 
Upplevelsen av trygghet då de var i sällskap av 
närstående 
 
Upplevelsen av att återgå till arbetslivet 
 
Upplevelsen av vårdsituationen 
 
Upplevelsen av försoning med det nya livet 

Ristvedt, Stephen 
Trinkaus, Kathryn 
 

Trait anxiety as 
an independent 
predictor of 
poor health-
related quality 
of life and 
post-traumatic 
stress 

2009, England, The 
British Psychological 
Society 

 

Att avgöra inflytande av 
ångest på patienters rapporter 
om sin hälsorelaterade 
livskvalitet och post-
traumatisk stress symptom i 
ett urval av individer som 
överlevt rektalcancer.  

Kvantitativ metod. En 
långtidsstudie 80 patienter 
deltog och fick fylla i fråge 
formulär vid två tillfällen. 
Tillfälle 1: Mätning av 
urvalsgruppens psykologiska 
ångestrelaterade egenskaper 
snart efter påbörjad cancer 

Det kan vara svårare att anpassa sig till ett liv 
med stomi för individer som har en 
ångestproblematik. 
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symptoms in 
rectal cancer 

behandling. 
Tillfälle 2: ca två år efter initial 
cancer behandling mättes 
hälsorelaterad livskvalitet med 
hjälp Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Colorectal 
scale (FACT-C) och 
förposttraumatisk med hjälp av 
Impact of Event Scale-Revised 
(lES-R). 

 
McKenzie, Frances 
White, Craig 
Kendall, Sally 
Finlayson, Alleen 
Uruquhart, Mary 
Williams, Isabel 

Psychological 
impact of 
colostomy 
pouch change 
 

2006, England, British 
journal of nursing 

Att utvärdera relationen 
mellan kolostomipåsens byte 
och kassering och patientens 
psykologiska välmående med 
frågeställning, vad är 
relationen mellan påsens byte 
och kassering och patientens 
psykologiska välmående? 
 

Kvantitativ metod. En cross-
sectional study där man genom 
olika typer av frågeformulär 
kunnat mäta och sammanställa 
kvantitativa data. 86 
stomiopererade patienter mellan 
18 och 84 år gamla 1-4 
månader postoperation deltog i 
studien. 

Det praktiska omhändertagandet av stomin kan 
orsaka att patienterna upplever stress och  
påverkar deras sociala och fritids aktiviteter. 
 
 
Stomin upplevdes som motbjudande 
 
50% av patienterna rapporterade att de 
upplevde att de förlorat kontroll över kroppen 
 
45 % upplevde att stomin dikterade deras liv 
 
47 % var mindre självsäkra 
 
55 % kände att ingen riktigt förstår vad det 
innebär att ha en stomi  
 
23 % kände sig mindre manliga/kvinnliga 
sedan operationen 
 
37 % oroade sig för att påsen skulle läcka 

Ito, Naomi 
Kazuma, Keiko 
 

Factors 
associated with 
the feeling of 
stability in the 
daily life 
among 

2005, Japan journal of 
nursing science, Japan  

Att identifiera vilka faktorer 
som är kopplade till känslan 
av stabilitet i livet hos 
stomipatienter 

Kvantitativa data samlades in 
genom olika frågeformulär. 
Den insamlade datan 
sammanställdes med hjälp av 
Spermans korrelations 
koefficient och strukturella 

Individernas värdering av sitt liv var påverkat 
av återhämtning och utveckling av aktiviteter 
samt av acceptans av stomin.  
 
Återhämtning påverkas av tid, tillgång till 
stomiklinik, optimistisk disposition, ålder och 
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colostomy 
patients 

ekvations modell. 133 patienter 
deltog i studien 

frånvaro av oro för problem med hudirritation 
runt stomin 

Persson, Eva 
Hellström, Anna-
Lena 

Experiences of 
Swedish men 
and women 6 
to 12 weeks 
after ostomy 
surgery 

 

2002, Journal of WOCN, 
Sverige 

Att beskriva patienters 
upplevelser med fokus på 
kroppsuppfattning, 6-12 
veckor efter en stomi 
operation. 

Kvalitativ metod med en 
fenomenologisk ansats, 9 
patienter som skulle leva med 
sin stomi i minst sex månader 
intervjuades. Intervjuaren 
ställde öppna frågor som 
spelades in och analyserades 
med hjälp an Giorgis fyra stegs 
analys. 

7 teman identifierades 
-Främlingskap från sin egen kropp 
-Ändrad kroppsuppfattning 
-Påverkan på sexlivet 
-Osäkerhet relaterat till livet med stomin 
-Påverkan på det sociala livet 
-Påverkan på fritidsaktiviteter 
-Fysiska problem relaterade till stomin 
 
Det svåraste var att lära sig hantera stomin. 
 
Resultatet påvisar att det finns ett ovärderligt 
behov av pågående stöd från vårdarna i de 
tidiga skedet efter stomioperation.  

Dazio, Elisa M. R. 
Sonobe, Helena M. 
Zago, Marcia M. F. 

The meaning 
of being a man 
with intestinal 
stoma due to 
colorectal 
cancer: an 
anthropological 
approach to 
masculinities 

 

2009, Rev Lation-am 
Enfermagem, Brasilien 

Att beskriva brasilianska 
arbetarklassmäns upplevelse 
och den betydelse som de 
tillskriver upplevelsen av att 
ha stomi som del i 
behandlingen av kolorektal 
cancer  

En antropologisk och etnorafisk 
teoretisk ansats vilket innebär 
att en sjukdom inte bara tolkas 
utifrån en biologisk, statiska, 
individuell process utan en 
process som kräver en tolkning 
utifrån sitt sociokulturella 
sammanhang. 
16 brasilianska män över 18 år 
med stomi i minst 1 månad, 
intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer 
och observerades. Materialet 
analyserades med hjälp av en 
induktiv två-stegsanalys.  

Stomin som nödvändigt ont.  
Återfå kontrollen över sina kroppar. 
 
Stomin blev sedan en symbol för förlusten av 
deras tidigare liv. 
 
Stomin krävde livsstilsförändringar  
 
Stomin kunde leda till pinsamma situationer.  
Stomin ledde till ett beroende av andra och en 
sårbarhet. 
 
Sexuell aktivitet var problematiskt. 
 
 

McCaughan, Eilis 
Prue, Gilligan 
Parahoo, Kader 
McIlfatrick, Sonja 
McKenna, Hugh 

Exploring and 
comparing the 
experience and 
coping 
behavior of 
men and 
women with 
colorectal 

2011, Journal of 
advanced nursing, 
England 

Syftet med den här artikeln är 
att undersöka och jämföra 
kvinnors och mäns hantering 
och anpassning till en 
kolorektal cancer diagnos vid 
diagnostillfället och under 
operation 

En prospektiv långtidsstudie, 
där en deskriptiv kvalitativ 
ansats valts och semi 
strukturerade intervjuer har 
utförts vid fyra tillfällen under 
en 18 månaders period för att 
undersöka och jämföra 38 
personers (24 män och 14 

Förlägenhet som påverkade deras sociala liv.  
 
Till viss del verkade kvinnor uttrycka dessa 
känslor mer än män.  
 
Patienterna beskriver att livet förändrats på 
grund av stomin, begränsas. 
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cancer at 
diagnosis and 
during surgery 

kvinnor) upplevelse av att få 
diagnosen kolorektalcancer, 

Sociala aktiviteter begränsades och noga 
planering kvävdes vid utförande av aktiviteter 
utanför hemmet. 
 
Stomin påverkade val av kost och tider för mat 
gjordes för att säkerställa att stomin inte 
orsakade pinsamma situationer 
 
 


