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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

 

  

Sjukdomar som kolorektalcancer och inflammatoriska tarmsjukdomar kan 

vara orsak till att en patient erhåller en stomi som en del av behandlingen, en 

stomi är en kostgjord öppning på magen där tarmen eller urinröret mynnar ut 

och samlar upp avföring i en påse. Att anpassa sig till ett liv med stomi kan 

innebära problem. Att vara medveten om svårigheter som kan uppstå i deras 

situation kan bidra till bättre vård av denna patientgrupp. 

 

Syfte: 

  

 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med en tarmstomi 

utifrån ett patientperspektiv 

  

Metod:  En litteraturstudie utfördes där tio vetenskapligt granskade artiklar 

analyserades och sammanställdes till ett resultat. Analysen gick ut på att finna 

likheter och skillnader som framgått i den tidigare forskningen. Utifrån denna 

bearbetning av texterna har ett resultat vuxit fram. 

 

Resultat: 

 

Tre huvudteman med fokus på patientens upplevelser relaterade till stomin 

identifierades. Det första temat var patientens upplevelser av kroppens 

förändrade utseende. Det andra temat var patientens upplevelser av hur det 

sociala livet påverkas av stomin. Det tredje temat var patientens upplevelser av 

de fysiska komplikationer som orsakas av stomin.  

 

Diskussion: 

 

Med stöd av Katie Erikssons teorier om hälsa och vårdrelationen framgår det 

att för en förståelse för dessa patienters lidande krävs en grundläggande 

förståelse för hur människan är beskaffad. I vårdrelationen bör dessa aspekter 

tas i beaktning eftersom relationen till vårdaren kan utgöra en kraftkälla och ett 

stöd i patientens strävan att uppnå högre grad av hälsa. 

 

Nyckelord: 

 

Stomi, upplevelse, hälsa, vårdrelation 

 
 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Colorectal cancer and inflammatory bowel disease are diseases may result in 

an ostomy as a part of their treatment. An ostomy is created through a 

surgical procedure in which the intestine or urinary tube is attached to the 

outside of the abdomen and around the opening a bag is fitted to collect the 

bodily waste that is expelled from it. The adaption to life after surgical 

formation of an ostomy can lead to concerns. Awareness of the difficulties 

related to the situation can be helpful when caring for this patientgroup  

Aim: The aim is to describe the experiences of living with an intestinal ostomy, 

from the patients point of view.   

Methods: A litterature review was carried out where ten peer-reviewed scientific 

articles were analyzed and put together to a compiled result. The analysis 

entailed sorting out similarities and differences that had been found in 

preveious research. From the processing of the texts a result has developed. 

Results: Three main themes were identified with focus on the patient experience 

related to the stoma. The first theme was the patient's perception of the body's 

altered appearance. The second theme was the patient's perception of how 

their social life is affected by the stoma. The third theme was the patients 

perceptions of the physical complications of the stoma. 

Discussions: With the support of Katie Eriksson's theories of health and the nurse-patient 

relationship, it appears that in order to understand these patientes suffering a 

basic understanding for the human makeup is needed. Consideration for this 

in the nurse-patient relationship is vital because the relation to a caregiver can 

be a source of strength and support in effort to achieve higher levels of health. 

Keywords: Stoma, experience, health, nurse-patient relationship 
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Inledning 

Då jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på en mag-och tarm kirurgisk avdelning 

upptäckte jag att en stomi operation kunde innebära något mer för patienten än en påse på 

magen. Kroppens funktion hade förändrats för dessa patienter och kontrollen över en mycket 

privat kroppsfunktion hade gått förlorad. Trots att stomin i många fall var en nödvändig 

lösning, för att skonas obehagliga symptom på sjukdom och även i vissa fall en nödvändig 

åtgärd för att klara sig med livet i behåll, så verkade den ha en djup inverkan på patienternas 

liv som inte tycktes lätt att hantera. 

 Inblickarna från den mag-och tarm kirurgiska avdelningen resulterade i en undran. Jag 

frågade mig på vilket sätt patienterna påverkades av att leva med stomi. Jag insåg också att 

det kan vara viktigt med förståelse för hur de själva upplevde sitt tillstånd för att kunna ge god 

omvårdnad. Patienter kan få en stomi av många anledningar och patientgruppen kan vara ofta 

förekommande inom varierande vårdinstanser idag. Det är därför väsentligt att inkludera 

patienter med samtliga stomivarianter i min studie, den utspridda närvaron av patientgruppen 

leder även till att vårdpersonal utanför mag-och tarm kirurgen bör ha god förståelse för deras 

situation 

 
Bakgrund  

 
Definition och indikation för stomi 

En stomi är en konstgjord öppning på buken där tarm eller urinledare läggs ut med hjälp av ett 

kirurgiskt ingrepp (Ramierez, McMullen, Grant, Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2009), 

stomier kan vara permanenta eller tillfälliga. Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder 

mun eller öppning. Stomin saknar nerver och är därför inte känslig för beröring och smärta, 

den kan heller inte skicka signaler och är på grund av detta inkontinent. En stomi på 

urinvägarna kallas urostomi (Persson, 2008). Tarmstomier benämns olika beroende på vilken 

del av tarmen som är bortopererad. Behandling med stomi beror oftast på att patienten lider av 

någon form av bakgrundssjukdom (Persson, 2008; Ramierez et al. 2009).  

  Diagnosen kolorektalcancer är den vanligaste anledningen till att patienter erhåller stomi 

(Simmons, Smith, Bobb & Liles, 2007; Karadag, Mentes & Ayaz, 2005; Ramierez et al. 

2009). Det är dessutom en utav de vanligaste tumörformerna i Sverige där stomi ofta är ett led 

i behandlingen (Socialstyrelsen, 2007). Andra orsaker till stomier är inflammatoriska 
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tarmsjukdomar, stomioperation kan bli en aktuell åtgärd i de fall då inflammationen ter sig 

aggressivt och inte vill läka ut (Stenzelius & Bengtsson 2009; Young & Norton, 2007). 

Försämrad cirkulation i buken, förträngningar och neurogen sjukdom är andra men något 

mindre vanliga anledningar till att en patient erhåller en stomi (Stenzelius & Bengtsson 2009).   

 

Framsteg inom stomivård 

Stomivård var innan 1950-talet i det närmaste obefintlig. Stomispecialiserade sjuksköterskor 

var ännu ett okänt begrepp och patienter var tvungna att lösa sin bandagering av stomin och 

sina psykosociala problem på egen hand. Läckage från otillräckligt tättslutande bandagering 

gav ofta upphov till hudskador. Odör från avföring och urin ledde inte sällan till att patienter 

isolerade sig (Berndtsson, 2008). Egna stomi och bandagerings konstruktioner av tygtrasor 

och träull använde patienter sig av vilket ledde till illaluktande och skrymmande bylten. År 

1957 konstruerade en sjuksköterska den första självhäftande stomipåsen som inte läckte. I 

slutet av 1960-talet kom de första hydrokolloida plattorna som skyddade huden från skador, 

men det dröjde till år 1978 tills det första tvådelsbandaget introducerades (Berndtsson, 2008).  

 Idag finns en mångfald av stomibandage och alternativa pås-varianter som kan användas. I 

dagens stomivård ingår även att patienten oftast får träffa en sjuksköterska som är 

specialiserad på stomier innan operationen. Patienten och sjuksköterskan beslutar då 

tillsammans om platsen för stomin och patienten undervisas och delges viktig information om 

stomin (Persson, 2008). För att lära sig hantera stomin krävs information och undervisning 

(Moene, Bergbom & Skott, 2005). Ett engagerat vårdteam kan vara ett stort stöd för dessa 

patienter (Karadag, Mentes & Ayaz, 2005). Trots att stora framsteg gjorts inom stomivård 

upplever patienter fortfarande problem med sina stomier (Simmons et al 2007; Ramirez et al. 

2009). Enligt Karadag et al. (2005) är problem som läckage och odör från stomin ett 

kvarstående problem än idag som orsakar att människor isolerar sig. 

 Över en miljon nya patienter förväntas erhålla stomi varje år i världen, bara i Europa blev 

412 900 patienter diagnostiserade med kolorektalcancer år 2006 vilket är diagnosen som 

oftast leder till stomi (Simmons et al. 2007; Karadag et al. 2005; Ramirez el al. 2009). På 

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade (2012) uppskattar de att ca 20 000 

individer lever med stomi i Sverige idag. På grund av alla framsteg inom cancervård, 

medicinsk teknik och stomivård så lever patienter längre med sin stomi nu än de gjorde förr 

vilket leder till en allt större angelägenhet för patienterna att lära sig hantera konsekvenserna 
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som stomin har för det dagliga livet samt hur den påverkar deras hälsa (Simmons et al. 2007; 

Karadag et al. 2005; Ramirez et al. 2009).  

  

   

Omvårdnad av patienter med stomi 

Stomiskötsel är en ny färdighet som måste bemästras, helst innan patienten lämnar sjukhuset, 

för detta krävs undervisning (Moene et al. 2005). För effektiv undervisning är relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan viktig. Ökad kunskap om problematiken i relation till 

stomin och hur den påverkar patienten kan leda till att sjuksköterskan kan vara ett bättre stöd. 

Det stödet kan vara en viktig komponent i patientens fysiska och psykosociala anpassning till 

livet med stomin (Williams, 2012). Sjuksköterskans stöd i detta avseende kan möjliggöra ett 

lindrat lidande för patienten (Thorpe, McArthur & Richardson, 2009). Vården av 

stomipatienter bör baseras på en öppen och genuin dialog där sjuksköterskan lyssnar på 

individen och dess unika behov, det innebär att kommunikationen är nyckeln till rehabilitation 

(Borwell, 2009). Patientens tillit till sin egen förmåga att hantera stomin har visat sig vara ett 

stöd i anpassningen till livet med stomin (Simmons et al. 2007). En förändrad kropp kan 

innebära ett trauma för patienten. Reaktionen på traumat kan delas in i fyra faser; inträffande 

(akut fas), reträtt (återhämtning från akut fas), erkännande och återuppbyggnad. Patienten är 

olika mottaglig för information under de olika faserna och det kan vara bra för sjuksköterskan 

att känna till detta för att utforma och planera undervisning i relation till stomin. Brist på 

korrekt information har visats sig vara ett av de största hindren i anpassning till liv med stomi 

(Sinclair, 2009). 

 
Problemformulering 

Patienter som får en stomi måste anpassa sig till en förändrad livssituation. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens vårdbehov utifrån deras upplevelser av 

att leva med stomi.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med en tarmstomi utifrån ett 

patientperspektiv 
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Teoretisk referensram 

 

Hälsa 

Jag har valt att utgå ifrån Katie Erikssons omvårdnadteori med fokus dels på hälsobegreppet 

och dels på vårdrelationens betydelse för upplevelsen av hälsa. Jag anser att Eriksson fångar 

upp och beskriver hur en förlorad kroppsdel kan vara ett hinder i människans hälsoprocess då 

helheten rubbas och orsakar lidande. Därför har jag använt mig av hennes teori som 

referensram.  

 Eriksson (1993) menar att hälsans kärna grundar sig i vår människobild. Människan är i sig 

en helhet som enligt Eriksson består av kropp, själ och ande. Hon menar även att människan 

är hälsa rent naturligt och ursprungligt. Ohälsa är ett tecken på att något har hindrat 

människan och orsakat ett avsteg från det naturliga tillståndet. Hindret kan finnas inom 

människan eller i världen utanför som hon samspelar med. Eriksson (1994) menar vidare att 

människans kamp mot ohälsa kännetecknas bland annat av lidande. Lidande uppstår då 

människan på något sätt blivit avskuren eller reducerad från sin helhet, alltså innebär lidande 

att helheten och integrationen rubbats. 

 Människans syn på sig själv kallar Eriksson för hennes varande, det innebär att människan 

kan vara hälsa och att vara hälsa är lika med att vara hel, att uppleva sig själv som en hel 

människa. För att uppleva sig som hel krävs även att människan har kontakt med sin 

andlighet. Människobilden och hälsobilden som vi har menar Eriksson är avgörande för vad 

vi antar är möjligt att åstadkomma inom vården (Eriksson, 1993). 

 Helheten som Eriksson talar om inkluderar hela det mänskliga livet. Det innefattar även det 

sociala livet. Livet bör enligt Eriksson hållas i balans, det ger harmoni mellan delarna i 

helheten. Balansen upprätthålls genom att välja mellan brist och övermått, vilket är en dygd.  

Dygd innebär att ha en livsstil med en moralisk grund att handla efter, den involverar 

människans karaktär och hållning till livet och hälsan. Människas värdighet grundar sig i att 

hon har rätten och förmågan att själv få forma sitt liv (Eriksson, 1993). 

  Vidare anser Eriksson att hälsa är en process, en rörelse mellan vad som är och vad som 

önskas, hälsa är integration vilket betyder att hälsa är en multidimensionell helhet som 

involverar och integrerar hela människan och hennes totala miljö. Hälsa är relativ, den 

upplevs alltid av individen utifrån den totala kontext som personen befinner sig i (Eriksson, 

1993). 

 Hälsa är friskhet, vilket relaterar till den fysiska hälsan, sundhet den psykiska och 
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välbefinnandet är individens upplevda tillstånd av välbefinnande. Välbefinnandet som en 

komponent av definitionen för hälsa är distinkt för vårdvetenskapen, det är här den särskiljs 

från exempelvis den medicinska definitionen för hälsa. Friskhet och sundhet är objektiva 

begrepp och välbefinnande är en subjektiv upplevelse. Slutligen menar Eriksson att hälsa är 

tro, hopp och kärlek, därför att de är de tre grundläggande villkor som människan behöver i 

livet för att mogna och växa (Eriksson, 1993). 

 

Vårdrelationen 

Vårdande innebär enligt Eriksson att hjälpa en människa utvecklas i sin potential, att hjälpa en 

människa uppleva hälsa trots sin sjukdom. Vårdandet menar hon är en relation. Vägen till 

hälsa kan uppnås via olika kraftkällor. Kraftkällorna är olika relationer, det kan vara i form av 

en relation till sig själv, till den konkreta andra (exempelvis vårdaren), till naturen och till 

Gud. En människa som i sin situation vågar tro på sig själv, på andra och på Gud kan se sin 

situation som en resurs som kan gagna hälsan (Eriksson, 1993). Människor har en önskan till 

en ärlig och äkta relation, att misslyckas med att skapa en god och genuin vårdrelation, gör att 

människan känner sig åsidosatt vilket leder till lidande. Eriksson menar att vårdaren kan 

orsaka lidande och vara ett hinder för hälsan genom omedvetet handlande, bristande kunskap, 

frånvaro av reflektion samt att patienten blir förnekad som lidande människa (Eriksson, 

1994). Genom att bry sig om patienten, bekräfta och erbjuda uppmuntran kan vårdrelationen 

utgöra en kraftkälla som stödjer patienten att integrera ny kunskap vilket möjliggör tillväxt 

mot ökad grad av hälsa (Eriksson, 1993). 

 

Metod 

Jag ha valt att göra en litteraturstudie vilket passar mitt syfte eftersom en litteraturstudie enligt 

Friberg (2012 b) kan leda till en fördjupad kunskap för en viss företeelse genom att undersöka 

tidigare forskning på området. Studien är utförd i enlighet med Friberg (2012 a). En 

litteraturstudie innebär enligt Friberg (2012 b) att ett antal artiklar som är vetenskapligt 

granskade systematiskt söks fram, analyseras och sammanställs för att slutligen presenteras i 

ett resultat.  

 

Urval och datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts med stöd av Östlundh (2012). Östlund (2012) rekommenderar att 

söka information i kvalitetskontrollerade källor så som databaser och bibliotekskataloger. För 
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att finna relevant och aktuell forskningslitteratur inom det valda ämnet sökte jag i databaserna 

Cinahl och PubMed. Sökningarna gjordes under september månad 2012. Sökord som 

användes var colostomy, ostomy, ostom*, stom*, colorectal cancer, psychological, body 

image och patient experience. Ordet colorectal cancer söktes med tanke på att kolorektal 

cancer är en vanlig anledning till att patienter erhåller stomi enligt Socialstyrelsen (2007). För 

en mer utförlig beskrivning av hur sökprocessen gått till se bilaga 1.  

 Inklusionskriterier för studien blev forskning som i huvudsak berörde patienter med 

tarmstomier och i viss mån patienter med urostomi. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades för att öka chanserna att finna så mycket relevant information som möjligt inom 

det valda intresseområdet. Segersten (2012) menar att genom att inkludera både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar i en studie kan dagens kunskapsläge fastställas, varpå en förbättring av 

det praktiska vårdarbetet kan grundas. 

  Vidare skulle artiklarna vara peer reviewed och publicerade mellan år 2000 till år 2012, de 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska då dessa är de två språk som jag behärskar. 

Artiklar som inte berörde tarmstomier uteslöts då det låg utanför intresseområdet. 

 Det initiala urvalet av studier baserades på deras titel, om titeln stämde överens med 

intresseområdets fokus fastställdes dess relevans utifrån en genomläsning av dess 

sammanfattning. Om sammanfattningen verkade stämma med min studies syfte lästes 

artiklarna i sin helhet, även för att skaffa mig en uppfattning om sammanhanget. Efter denna 

genomläsning beslutade jag om den skulle inkluderas eller ej. En artikel hittades genom en 

manuell sökning på en titel som jag funnit i en referenslista. Efter granskning av artiklarna 

valdes tio ut som jag anser behandlar intresseområdet, artiklarna lästes upprepade gånger med 

fokus på deras resultat. De utvalda artiklarna sammanfattades och sammanställdes i en 

översiktstabell (se bilaga 2).  

 

Dataanalys  

Processen att dokumentera, analysera samt sammanställa materialet har utformats enligt 

Friberg (2012). I samband med genomläsning av artiklarna strök jag under det jag fann som 

var väsentligt enligt mitt syfte, det vill säga, de patient-upplevelser som förekom i de utvalda 

artiklarnas resultat. Fynden antecknades, grupperades och sorterades sedan i mina 

anteckningar. Vissa patient upplevelser förekom i flera av studierna, då dessa grupperats 

kunde jag tydligare urskilja vilka upplevelser som var vanligast förekommande samt se om de 

enstaka upplevelser som inte var upprepat förekommande på något sätt relaterade till de 
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andra. Utifrån denna bearbetning av texterna fann jag vissa teman som senare utveklades till 

rubrikerna i mitt resultat. Vidare utsågs några subteman som beskrev respektive tema. De 

teman jag fann var; Patientens upplevelser av kroppens förändrade utseende, patientens 

upplevelser av hur det sociala livet påverkas av stomin samt patientens upplevelser av de 

fysiska komplikationer som orsakas av stomin. 

 
Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets föreskrifter om god forskningssed (2011) vill jag inte göra 

mig skyldig till plagiat, vidare skall referenser efter bästa förmåga vara korrekt återgivna. 

Noggrannhet skall vidtas så att de texter som analyseras inte förvrängs, eftersom den 

granskade litteraturen är skriven på engelska föreligger viss risk vid att texterna förvanskas 

vid översättning till svenska, i detta avseende ämnar jag att se till att texterna översätts så 

korrekt som möjligt. Min förförståelse ska jag hålla tillbaka i möjligaste mån. De 

vetenskapliga artiklarna ska jag välja ut så objektivt som möjligt.  

 

Resultat 

Analysen gav ett antal teman som fått bli rubriker i resultatredovisningen: Patientens 

upplevelser av kroppens förändrade utseende, patientens upplevelser av hur det sociala livet 

påverkas av stomin samt patientens upplevelser av fysiska komplikationer som orsakas av 

stomin. Upplevelser som jag kunde urskilja hos patienterna i relation till de teman jag fann i 

studierna presenteras som subteman. 

 

Patientens upplevelser av kroppens förändrade utseende 

 

Emotionell stress 

Stomin förändrar kroppens utseende, patienter upplever att själva stomin är motbjudande och 

ful och att de känner sig alienerade från stomin då de ser den på sig själva, svårigheter 

upplevdes med att se sig i spegeln med stomipåsen på magen (Andersson, Engström & 

Söderberg, 2010; Dazio, Sonobe & Zago, 2009) vissa upplevde chock vid första åsynen av 

stomin (Sinclair, 2009; Persson & Hellström, 2002). Patienter hade svårt att se och röra vid 

stomin (Persson & Hellström, 2001). Särskilt svårt uppgav patienterna att det var då påsen 

skulle bytas för första gången (Sinclair, 2009; Persson & Hellström, 2002; Dazio et al. 2009).  
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 Många uppgav att det kändes som de förlorat en del av sin vanliga kropp vilket ledde till 

att de kände sig arga och traumatiserade, de sörjde förlusten av den normala kroppen 

(Sinclair, 2009; Dazio et al. 2009; Honkala & Berterö, 2009). Svårigheter att förlika sig med 

stomin som en del av den egna kroppen kunde urskiljas i sättet patienter objektifierade 

stomin, den refererades inte till som min stomi utan som grejen, saken, stomin eller som han 

(Richbourg, Thorpe och Rapp, 2007). Emotionell stress upplevdes på grund av att kroppen 

fått förändrat utseende (Sinclair, 2009; Dazio, 2009). Anpassningen till stomin innebär att 

hantera sorgen över den förlorade kroppsdelen. (Honkala & Berterö, 2009; Dazio et al. 2009). 

En studie som undersökte svårigheter som uppstår efter att stomipatienter blivit utskrivna från 

sjukhuset visade att 53 % av deltagarna rapporterade symptom på depression och ångest 

(Richbourg et al. 2007) 

  

Svårigheter att finna kläder som passade 

En full stomipåse kunde orsaka att kroppen fick en avvikande form, vilket ledde till viss 

förlägenhet (Persson & Hellström, 2002). Bulligheten utanpå kläderna som påsen orsakade 

upplevdes pinsamt (Richbourg et al. 2007). Kläder valdes ofta ut noga så att stomin kunde 

döljas. (Andersson et al. 2010; Honkala & Berterö, 2009; Sinclair, 2009). Starka känslor 

uppstod på grund av denna svårighet, patienterna uttryckte bland annat ilska över att de tyckte 

att stomin var synlig genom kläderna (Sinclair, 2009). Att regelbundet stryka över magen med 

handen för att skaffa sig en uppfattning om hur mycket som var i påsen utvecklades till en 

vana (Andersson et al. 2010).  

 

Begränsningar av sexliv och intima relationer 

Sexlivet för patienter med stomi upplevdes som påverkat och förändrat efter stomioperationen 

(Andersson et al. 2010; Honkala & Berterö, 2009; Persson & Hellström, 2002; Richbourg et 

al. 2007). I en studie uppgav kvinnorna att intimitet planerades noga i förväg, det fanns inget 

utrymme för spontanitet (Honkala & Berterö, 2009). En annan studie påvisar att patienterna 

upplevde sig mindre attraktiva och hade minskad lust på grund av stomin. En patient uppgav 

att trots försök att dölja stomin med ett vackert linne så gick det inte för att lusten var borta 

(Persson & Hellström, 2002). Det negativa inflytandet som stomin har på patientens självbild 

kan vara ett hinder för intimiteten (Richbourg et al. 2007; Sinclair, 2009). Sexuell aktivitet var 

svår efter stomioperation bland annat på grund av att patienterna kände sig oattraktiva och att 

risken för  illaluktande odör från stomin fick dem att avstå (Dazio et al. 2009). Att träffa nya 
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människor upplevdes som problematiskt för att patienterna inte ville riskera att behöva ingå i 

en intim relation med någon (Sinclair, 2009).  

 

Försoning med den förändrade kroppen  

Trots dessa upplevelser uttryckte de flesta en tid efter hemkomst att de vant sig vid stomin. 

Chocken som patienterna upplevt då de såg stomin de första gångerna övergick för de flesta 

till att de blev mer bekväma med den förändring i kroppen som stomin innebar. (Andersson et 

al. 2010; Dazio et al. 2009; Sinclair, 2009).Tid identifierades som en viktig faktor i 

anpassningen till stomin (Sinclair, 2009; Andersson, 2010; Ito & Kazuma, 2005). Tiden det 

tar att anpassa sig och försonas med den förändrade kroppen som stomin innebär varierar 

mellan individer (Honkala & Berterö 2009). I en studie av McKenzie, White, Kendall, 

Finlayson, Urquhart & Williams (2006) visade det sig att en fjärdedel utav en grupp stomi 

patienter som haft sina stomier i 1-4 månader fortfarande upplevde sin stomi som 

motbjudande vid den tidpunkten. Kvinnorna i studien av Andesson et al. (2009) som hade haft 

sina stomier mellan 1-6 år menade att de med tiden inte såg på stomin som något negativt 

längre utan upplevde den något som trots allt givit dem en chans att leva. Männen i studien av 

Dazio et al. (2009) som kände att stomin initialt berövat dem deras självkänsla och maskulina 

roll visade att då de lärt sig klara av stomin på egen hand och överlevt allt vad diagnos, 

operation och stomi innebar så kände de dig stärkta och maskulina igen. (Dazio et al. 2009). 

Här kan individens affektiva predisposition också påverka enligt Ito & Kazuma, (2005) har de 

med mer optimistisk attityd till livet lättare att anpassa sig. Detta verkar också gälla för 

individer som inte redan hade en benägenhet att lida av oro och ångest. (Ristvedt & Trinkaus, 

2009).  

 

Patientens upplevelser av hur det sociala livet påverkas av stomin 

 

Osäkerhet och stress i mötet med andra personer 

Vissa patienter uppgav att de kände sig mindre värda samt att de kände sig osäkra och 

obekväma och att självuppfattningen påverkades (Honkala & Berterö, 2009; McKenzie et al, 

2006; Persson & Hellström, 2002; Dazio et al. 2009). I studien av Dazio et al, 2009 visade det 

sig stomin orsakade en osäkerhet hos de manliga patienternas maskulinitet, männen uppgav 

att de kände sig marginaliserade som män, särskilt då de behövde förlita sig på andra i skötsel 

av stomin (Dazio et al. 2009.) Patienter rapporterar att de känner sig mindre självsäkra på 
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grund av stomin och mindre manliga och kvinnliga (McKenzie et al, 2006; Honkala & 

Berterö, 2009) Män i en annan studie rapporterade att upplevelsen att vara patient var svårt 

och frustrerande, de uttryckte även att de kändes som de förlorat sitt oberoende då andra i 

familjen var tvungna att utföra deras sysslor kring hemmet. Att vara beroende och att ta emot 

hjälp från sina respektive speciellt i relation till stomiskötsel upplevdes som förödmjukande 

för många av männen, dock fanns det undantag. Kvinnor uttryckte oftare än männen att de 

kände sig bekväma med att ta emot hjälp från sina respektive i relation till skötsel av stomin 

(McCaughan et al, 2011). Kvinnor uttryckte känslor av fysisk trötthet på grund av stomin 

vilket ledde till att de inte hade energi att ta hand om hemmet som de önskade, samt att de inte 

orkade vara med i sociala aktiviteter med barnen. Uppfattningen att familjen hela tiden 

behövde anpassa sig till dem ledde till stress (Honkala & Berterö, 2009). 

 

Osäkerhet avseende stomins funktion och praktiska hantering 

Den praktiska hanteringen av stomin och svårigheter som att stomipåsen ska trilla av, läcka, 

lukta illa och att den ska synas eller höras orsakade en osäkerhet och obehag i det sociala 

livet, vilket kan ha en påverkan på individens sociala aktiviteter (Honkala & Berterö, 2009; 

McCaughan et al. 2010; Persson & Hellström, 2002; Andesson et al. 2010; Sinclair, 2009; 

Richbourg, 2007; McKenzie et al, 2009). Många patienter uppgav reducerat deltagande i 

tidigare fritidsaktiviteter (Richbourg et al. 2007). Obehag relaterat till skötning av stomin 

rapporterades. (Dazio et al 2009; Sinclair, 2009), särskild stress upplevdes om händerna blev 

smutsiga vid skötningen (McKenzie et al. 2006). Dessa är rädslor som begränsar vardagslivet 

(McCaughan et al. 2010; Persson & Hellström, 2002; Andersson et al. 2010). Läckage av 

stomin medförde känslor av förlägenhet, skam och förnedring (Dazio et al 2009; Sinclair, 

2009).  

 Att resa kommunalt, gå på bio och shoppa var några aktiviteter som patienterna kände sig 

hindrade att göra på grund av stomin och för att det under sådana aktiviteter kan vara svårt att 

hitta en toalett och även om en toalett finns tillgänglig så oroade sig patienterna för lukten 

som kunde uppstå om de skulle behöva tömma stomin på en offentlig toalett (Honkala & 

Berterö, 2009). I sociala sammanhang eller vid middagar såg patienterna ofta till att de satt så 

att de så obemärkt som möjligt kunde gå på toaletten och byta påse om den skulle börja lukta 

eller läcka, om patienterna befann sig på en ny plats var det alltid viktigt att lokalisera var den 

närmaste toaletten var (Andersson, Engström & Söderberg, 2010).  

  I Richbourg et al, (2007) uppgav 62 % av patienterna att de hade problem med pås-

läckage och 59 % hade problem med odör från stomin. På grund av detta kunde tömning av 
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påsen på en offentlig toalett eller på en plats där andra kunde känna doften orsaka en 

förlägenhet. Många patienter upplever doften från stomin vid tömning som avskyvärd 

(Persson & Hellström, 2002; Honkala & Berterö, 2009; McKenzie et al. 2006). Trots detta 

visade studien av Richbourg et al, 2007 att majoriteten var nöjda med sina stomipås-system.  

 I en studie som jämför kvinnor och mäns upplevelser av problem med doft och ljud kring 

toalettbesöken verkade det som män var något mindre besvärade av detta än kvinnorna 

(McCaugahan et al, 2010) I sällskap av patientens närstående uppgavs en mer avslappnad 

attityd i relation till besvärande ljud och dofter orsakade av stomin (Andersson et al. 2010; 

Sinclair, 2009). Närstående kan vara ett viktigt emotionellt stöd (Richbourg et al. 2007). Män 

upplevde inte att stomin påverkade sociala aktiviteter i samma utsträckning som kvinnorna i 

en studie, de uppgav att genom att vara förberedda och flexibla kunde fortsätta med de sociala 

aktiviteter som de ville göra (McCaughan et al. 2010). Att anpassning aktiviteter innebar 

noggrann planering på grund av stomin uppgavs av även av kvinnorna i Honkala et al. (2009). 

 

 

Patientens upplevelser av de fysiska komplikationer som orsakas av stomin 

 

Oro på grund av hudirritation runt stomin 

Fysiska komplikationer som rapporterades i relation till stomin är bland annat hudirritation 

kliande och sveda runt stomin, huden runt stomin kan svullna upp och bli bullig (Sinclair, 

2009; Persson & Hellström, 2002, Richbourgh, Thorpe & Rapp, 2007). Komplikationer kunde 

även innebära framfall och kallbrand i tarmen. (Sinclair, 2009). Smärta och sömnproblem på 

grund av stomin har också rapporterats (Richbourg et al.2007) Komplikationer relaterade till 

stomin kan orsaka en rädsla hos patienten för den negativa påverkan på livskvaliteten som 

biverkningarna av stomin utgör (Sinclair, 2009; McKenzie et al. 2006).  

 Problemet med hudirritation runt stomin kan bland annat vara relaterat till avföringens 

frätande karaktäristika (Sinclair, 2009; Richbourg et al. 2007), stomins placering, om stomin 

satt på en plats där kläderna kom åt så kunde irritation och skavande runt stomin orsakas 

(Honkala & Berterö, 2009; Persson & Hellström, 2002). Hudirritation och dermatologa 

problem har visat sig leda till oro och ett hinder i processen av acceptans av stomin. Att ha 

tillgång till ett stöd efter operationen i form av en stomiklinik visade sig dock sig leda till 

mindre besvär med hud problem runt stomin samt lindrad oro för detta problem (Ito & 

Kazuma, 2005).  
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Problem med gasbildning och kosten  

Ett återkommande tema var att stomi patienter reglerade sitt intag mat noggrant för att 

undvika generade situationer i sociala sammanhang. Besvär som beskrivs är särskild 

försiktighet med att äta sådant som kan ge upphov till gasbildning, vid tillfällen då det är extra 

viktigt att inte få problem med intestinella gaser väljer de ibland att inte äta något alls. I 

försök att slippa byta påse på jobbet eller vid speciella tillfällen försökte kvinnorna ställa in 

sin tarm på att bara tömma sig på natten (Andersson et al. 2010). Svårigheter med att hitta en 

kost som passade och rutiner kring detta krävde noggrann planering som i många fall ledde 

till att deras liv var dikterat av rutiner (Honkala & Berterö, 2009). Bekymmer med val av kost 

samt tidpunkter för måltider kan även ha en påverkan på den fysiska orken (Honkala & 

Berterö, 2009).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie som vald metod var ett bra sätt att finna forskning inom det valda 

ämnesområdet. Aktuell forskning hittades vilket innebär att resultatet kunde baseras på 

mycket ny kunskap och eftersom området redan var beforskat krävdes inte att problemet 

löstes på empirisk väg. Även om det hade varit intressant att intervjua patienterna för att 

inskaffa ytterligare infallsvinklar och att själv uppfatta nyanser i patienternas berättelser vilket 

jag tror hade kunnat ge ytterligare fördjupad förståelse. 

 Vissa av mina sökord baserades på en förförståelse som var svår att undvika, det behövdes 

också för att med hjälp av ordvalen snäva in sökningen med fokus på patientens upplevelse, 

både ur fysisk och psykisk synvinkel. Den manuella sökningen som gjordes på en artikel som 

hittats i en annan artikels referenslista gav mycket bra användbar information. Den valdes då 

jag tyckte den var relevant i bemärkelsen att det var forskning som gjorts i Sverige där min 

framtida yrkesverksamhet kommer att vara belägen, samt att forskningen var gjord på både 

manliga och kvinnliga patienter vilket var intressant eftersom båda könen påträffas i 

vårdsammanhang.  

   Att använda sig av kvalitativa studier som utgångspunkt kan vara ett bra sätt att få ökad 

förståelse för patienters upplevelse Friberg (2012 b). Kvantitativa artiklar kan bidra med 

kunskap om vilka faktorer som verkar påverka majoriteten av patienter som lever med stomi. 
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Att enbart använda mig av kvalitativa artiklar hade kunnat ge god förståelse för patienters 

upplevelser. Vad som drabbar majoriteten kan vara intressant att veta för att ge en generell 

riktning åt vårdarbetets fokus. Rosenkvist och Andren (2006) menar att en uppdelning av 

kvalitativ och kvantitativ dock inte alltid är aktuell när uppgifterna i en kvantitativ studie inte 

enbart är siffror och menar vidare att både metodernas informations enheter kan betecknas 

som empiriskt material.  

 Artiklarna som valdes ut till resultatet var baserade på forskning som skett under de senaste 

tio åren, denna period mellan år 2002 till 2012 ansågs aktuell och relevant för dagens vård. De 

Det hade varit intressant att även analysera några äldre artiklar i syfte att jämföra och se 

kunskapsutvecklingens gång, men det var dock inte syftet med min studie så därför uteslöts 

artiklar som var över tolv år gamla.  

 Urvalsprocessen som följdes och finns beskriven i Östlundh (2012) var ett systematiskt sätt 

att välja ut intressanta artiklar och att sammanfatta det som var relevant i varje artikel. Risken 

att intressanta artiklar sorterades bort då deras titlar inte verkade stämma överens med 

intresseområdet fanns och även att allt som var relevant inte uppfattades vid genomläsning av 

artiklarna. Trots detta hittades intressanta fynd i de artiklar som slutligen analyserades som 

ledde till ett resultat. Vissa av artiklarna som valdes ut kändes mer relevanta i relation till 

studiens syfte än andra, det innebär att artikel antalet hade kunnat reduceras och de artiklarna 

som inte gav upphov till lika mycket information som var i direkt relation till studiens syfte 

hade kunnat uteslutas. Men då jag tyckte att alla artiklarna bidrog med intressanta 

infallsvinklar och insikter som var väsentliga att ändå visa i resultatet ledde det till att de 

behölls. 

 Svårigheter som jag upplevde under analysen var att det var svårt att hålla isär olika 

upplevelserna. Eftersom upplevelserna som finns beskrivna ofta ömsesidigt påverkar varandra 

orsakade det hinder i min strävan att skapa en överskådlig ordning i arbetet. Min dataanalys 

blev dessutom en ganska omständlig process med understrykningar och anteckninar, denna 

kunde ha skett på ett mer organiserat sätt kanske med hjälp av färgkodning av fynden i 

artiklarna. Min bristfälliga analys metod tycker jag dock inte påverkade resutatet något, det 

var snarare tiden det tog att sammanställa allt som påverkades. Att det flesta upplevelserna 

som hittades i texterna var negativa kan bara förklaras med att det är svårt att leva med stomi 

och att det inte verkar finnas många positiva aspekter.  
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Resultatdiskussion 

Med avstamp i Katie Erikssons teori (1993) med fokus dels på hälsobegreppet och dels på 

vårdrelationen så har detta tillsammans med mitt resultat lett till djupare förståelse för 

patientens situation och utgör därmed ett stöd för sjuksköterskan i mötet med patienter som 

lever med stomi.  

 I mitt resultat har det framkommit att stomin innebär svårigheter för patienter både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Detta överensstämmer med resultaten i Karadag et al. (2005) & Ramirez 

et al. (2009).  Svårigheter med stomin kunde leda till att patienten upplevelse av sig själv 

påverkades negativt vilket även fram går i Karadag et al. (2005), Ramirez et al. (2009) och 

Thorpe et al. (2009) Detta kan jag knyta an till Erikssons teori (1993) där hon menar att 

hälsans kärna grundar sig i vår människobild som enligt Eriksson är en multidimensionell 

helhet. Då en av delarna som utgör den multidimensionella helheten av en individ är utsatt för 

påfrestning så påverkas de andra och därmed helheten och hälsan (Eriksson 1993). Kroppens 

förändrade utseende innebar svårigheter som patienter uttryckte både sorg och ilska över. I 

detta avseende är stomin ett hinder för hälsan då den orsakar svårigheter för individens olika 

dimensioner att samspela i harmoni. Harmoni mellan delarna i bidrar till upplevd hälsa enligt 

Eriksson (1993).  

 Resultatet visade även att många patienter hade svårigheter med anpassningen till ett liv 

med stomi, svårigheter att etablera rutiner för den praktiska biten samt att uppnå en känsla av 

normalitet där stomin inte stör vardagslivet. Detta framkommer även i studier av Beaver, 

Latif, Williamson, Procter, Sheridan, Heath, Susnerwala och Luker (2010) och Karadag et al. 

(2005). Att det kunde vara problematiskt att lära sig hantera påsen och förebygga hud 

irritation framgår även i (Simmons et al. 2007; Thorpe et al. 2009; Karadag et al. 2005; 

Ramirez et al. 2009). Att läckage från stomin var socialt handikappande visade sig i mitt 

resultat och det framgår även i Persson (2008) och Karadag et al. (2005) studier. Detta kan 

knytas till Erikssons teori (1993) där hon menar att även det sociala livet innefattas i helheten 

som bör hållas i balans för upplevd hälsa.    

 Trots de svårigheter som störde patienternas upplevda hälsa visade resultatet att många 

patienter verkade sträva mot en försoning med den förändring som stomin innebar. 

Patienterna strävade efter att integrera stomin i sina liv, det var en process som tog tid, men då 

försoningen infann sig upplevdes större välbefinnande och synen på stomin ändrades från att 

enbart se den som något motbjudande till att se den som något som givit dem en chans till i 

livet. Stomin upplevdes till och med i vissa fall som en befrielse från ett lidande som patienter 
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upplevde i relation till de avföringsproblem som många levt med i många år, detta lidande var 

både fysiskt och psykiskt betingat. Stomioperationen upplevdes även i vissa fall som en 

livräddare från det dödshot som en cancer diagnos kan betyda. Försoningen med stomin kan 

knytas till den process som Eriksson (1993) menar att hälsa är.  

 Enligt Eriksson (1993) grundar sig människans värdighet i att hon har rätten och förmågan 

att själv få forma sitt liv. Det innebär för mig som sjuksköterska att stödja patientens 

delaktighet i vården genom att lyssna på patientens individuella behov. Under den 

perioperativa vården av stomi patienter bör deras unika behov framkomma och tas i beaktning 

för att de ska kunna leva ett liv med sin stomi med sin värdighet i behåll. Enligt Eriksson 

(1993) bör en vårdande relation hjälpa en människa i sin potential att uppleva hälsa, det sker 

enligt Eriksson bland annat då sjuksköterskan kan hjälpa individen att integrera ny kunskap.  

 Med rätt förståelse för patienten kan rätt undervisning delges till individen. Det framgår i 

resultatet och även i Sinclair (2009) att det är viktigt att sjuksköterskan anpassar utformningen 

och planeringen kring undervisningen i relation till stomin till individen. Brist på korrekt 

information har visats sig vara ett av de största hindren i anpassning till liv med stomi. En god 

vårdrelation utgör en kraftkälla för patienten (Eriksson 1994) och det leder i sin tur till att 

patienten smidigare kan lära sig hantera stomin och vara bättre förberedd på de förändringar i 

livet som stomin kan medföra.  

 

Förslag på vidare forskning 

Fler studier som jämför mäns och kvinnors upplevelser av att leva med stomi kan vara en 

tanke för vidare forskning i ämnet. Det verkade finnas flera studier om kvinnors upplevelser 

än om mäns samt studier som involverade både män och kvinnors upplevelser, men få som 

fokuserade på männen och få som jämförde hur upplevelserna skildes åt. McCaughan et al. 

(2010)  menar att det finns vissa skillnader i hur män och kvinnor upplever att stomin 

påverkar livet.   

 

Slutreflektion 

En stomi operation leder till att starka känslor upplevs. Det är en påfrestning som påverkar 

hela individens liv. Allt från den fysiska kroppens privata funktioner och tidigare utseende, 

till det sociala livet och även det intima samlivet förändras. I vissa fall förloras många 

aspekter av livet helt. Det tar tid att acceptera och bearbeta den chock och kris som individen 

genomgår. Ibland är stomin också kopplad till en allvarlig diagnos som i sig är något som 
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måste bearbetas.  Därför är patienter i behov av emotionellt stöd både innan och efter en stomi 

operation.  

 Bemötandet av dessa individer som unika och värdefulla människor kan leda till att 

människor stärks att uppnå högre grad av hälsa. De är i behov av att tro på sig själva och att 

de klarar av att hantera de svårigheter som stomin innebär både i deras intima relationer, i den 

praktiska hanteringen och i sociala situationer.  
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