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Stomins inverkan på en persons sexualitet 

En översiktsstudie 

  



Sammanfattning  

Bakgrund: Sexualitet innefattar en människas behov av intima och emotionella relationer 

och sexuell njutning. Ämnet är känsligt att tala om men för de flesta personer uppfattas 

sexualiteten som en värdefull del av livet. En stomi har visat sig kunna leda till minskad 

sexuell lust och en känsla av att vara oattraktiv. Personer med stomi ansåg det vara viktigt att 

tala med en sjuksköterska om sin sexualitet men att de var missnöjda med möjligheten att tala 

om detta inom vården.  

Syfte: Syftet med denna översiktsstudie är att beskriva hur en persons sexualitet påverkas av 

att erhålla en stomi. 

Metod: Översiktsstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar varav fyra är kvalitativa och tre 

är kvantitativa. Artiklarna har sökts fram genom såväl databassökning med relevanta sökord 

samt med manuell sekundärsökning med utgångspunkt i funna artiklars referenslistor. En 

kvalitetsgranskning och analys har genomförts av samtliga artiklar.  

Resultat: Tre huvudteman identifierades: stomins inverkan på personens upplevda sexualitet, 

personens förändrade kroppsbild och problematiken det medför samt personens oro kring sin 

sexualitet. Resultatet visar att stomin påverkar en persons sexualitet negativt genom att 

påverka personens kroppsbild och visar sig även kunna påverka parrelationer negativt. Stomin 

orsakar även starka känslor av oro för personen.  

Diskussion: I resultatdiskussionen har Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen använts 

för att belysa problematiken kring en persons förändrande kroppsbild och sexualitet i 

samband med att erhålla en stomi. Sjuksköterskan kan använda en helhetssyn för att stödja 

patienten i samband med sexuella problem och på så vis underlätta patientens anpassning till 

sin förändrade kroppsbild.  

Nyckelord: Stomi, sexualitet, kroppsbild, livskvalitet, oro.   

 

  



Abstract  

Background: Sexuality includes an individual’s need for intimacy and emotional 

relationships and sexual pleasure. Sexuality is sensitive to talk about, but for most people 

sexuality is seen as a valuable part of life. Studies have shown that a stoma could lead to 

decreased sexual desire and feelings of being unattractive. People with stoma considered it 

important to speak with a nurse about their sexuality, but that they were unhappy with the 

opportunity to talk about this in the care setting. 

Aim: The aim of this study is to describe how an individual’s sexuality is affected by a stoma.  

Methods: Overview study based on seven scientific articles of which four were qualitative 

and three quantitative. The articles were found through both database search with relevant 

keywords and using manual secondary search on the basis of the retrieved articles’ reference 

lists. A quality review and analysis has been undertaken of all articles. 

Results: Three main themes have been identified: the stomas impact on the individual’s 

perceived sexuality, the individual’s altered body image and entailing problems and the 

person’s anxieties about their sexuality. The results show that the stoma has a negative effect 

on the individual’s sexuality through the altered body image which can also have a negative 

effect on relationships. The stoma also causes strong feelings of anxiety for the person.  

Discussions: In the discussion of the results, Merleau-Ponty’s philosphy concerning the lived 

body has been used to illuminate the problems concerning an individual’s altered body image 

and sexuality associated with obtaining a stoma. The nurse can use a holistic approach to 

support the patient associated with sexual problems and by doing that facilitate the adjustment 

to their altered body image.  

Key words: Stoma, sexuality, body image, quality of life, anxiety.  
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1. Inledning 

En persons sexualitet är viktig för dennes livskvalitet och välbefinnande och ses av många 

som en självklarhet. Den sexuella funktionen kan påverkas negativt av flertalet faktorer bland 

annat tankar och känslor. Att erhålla en stomi kan påverka en persons tankar kring sig själv 

och sin kropp vilket vi tänker oss kan påverka sexualiteten.  

 Trots att sexualiteten är så viktig så anser vi att den berörs lite inom vården. Under vår 

utbildning har vi genomfört verksamhetsförlagda utbildningar på flertalet olika avdelningar 

och inte på någon av dessa har vi upplevt att patienterna fått frågor kring sin sexualitet eller 

fått möjlighet att samtala om denna. Då vi som framtida sjuksköterskor sannolikt kommer 

möta personer med stomi i vården ökade intresset för den troliga problematiken kring stomi. 

Vi har även fått ökat intresse för ämnet och problematiken kring sexualitet i och med en 

sexologikurs under utbildningen. Ämnena sexualitet och stomi sammanfördes då författarna 

trodde att stomin kunde ha en negativ inverkan på en persons sexualitet och vara en 

bidragande faktor till försämrad livskvalitet.  

2. Bakgrund 

2.1. Sexualitet 

Sexualitet är ett brett begrepp. En av de definitioner som finns är World Health Organizations 

[WHO] definition från 2002. 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, 

values, behaviors, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of 

these dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is 

influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic, political, 

cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual factors. (WHO, 2002, s. 5) 

Ytterligare en definition är den där Nationalencyklopedin beskriver begreppet sexualitet på 

följande vis: 

I biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning. Den 

mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till 

uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och 

emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation. (Nationalencyklopedin, 2013) 

I detta arbete kommer begreppet sexualitet innefatta en människas behov av intima och 

emotionella relationer och sexuell njutning. Denna bredare definition kommer författarna till 

denna översiktsstudie använda för att ge en bild av det breda begreppet sexualitet. 



2 (23) 

 I sexualiteten ingår möjligheten att få känna sig som och sexuellt förkroppsliga ”kvinna” 

och ”man”. Sexualitet är ett känsligt ämne att tala om och i de flesta samhällen är ämnet 

omgivet av stränga tabun (Hulter, 2009).  

 Människor har behov av gemenskap och njutning, närhet och bekräftelse och de sexuella 

behoven varierar mycket från person till person. Det är viktigt att ha i åtanke att även om 

sexualiteten är av stor vikt för vissa personer, finns det de som inte alls är intresserade av 

sexuell aktivitet och inte heller lider av att vara utan (Hulter, 2009). Sexuell tillfredställelse 

kan uppnås på många sätt och behöver inte alltid innefatta fullbordat samlag. Att smekas, 

kramas och prova sig fram kan vara andra sätt att tillfredställa sin partner (Leander, 2011). 

 Sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar kan hota den sexuella förmågan och 

personens sexuella lust (Hulter, 2009; Leander, 2011). Då partnerns hälsa sviktar leder detta 

ofta till att det sexuella utbytet går förlorat (Hulter, 2009). Ett av de största problemen 

relaterat till sexualiteten i parrelationen är tankarna kring huruvida partnern inte längre åtrår 

dem vid kroppsförändringar. Behovet av närhet och kroppskontakt fortsätter att vara viktigt 

även då en person drabbas av sjukdom. Att få bekräftelse från sin partner och få höra att man 

fortfarande duger och är älskad är viktigt (Leander, 2011). Det är viktigt att tala med sin 

partner om sex och sexualitet då det är genom dessa samtal som information kring sexuella 

lustar, preferenser, rädslor och fantasier framträder. Dessa samtal kan leda till ökad sexuell 

tillfredställelse för båda parter (Montesi, Fauber, Gordon & Heimberg, 2010; Leander, 2011).  

  För de flesta personer uppfattas sexualiteten som en värdefull del av livet och ett aktivt 

och givande sexliv har för många stor betydelsefull för livskvaliteten (Fernandez, 2006; 

Hulter, 2009). Trots detta framkom det att sexuella problem gavs väldigt låg prioritet inom 

vården medan andra områden rörande sexualitet så som sexuellt överförbara sjukdomar och 

preventivmedelsrådgivning gavs hög prioritet (Gott, Galena, Hinchcliff och Elford, 2004). 

 Begreppet livskvalitet definieras av Janlert (2003, s. 193) som ett begrepp som beskriver 

ett mått på livsvärde, alltifrån kroppsligt välbefinnande till möjligheten att ägna sig åt 

meningsfull verksamhet.  Livskvalitet kan vidare beskrivas så som Willman (2009, s. 38) 

skriver, att livskvalitet som något som är överordnat begreppet hälsa och som kan beskrivas 

som inte bara ett mått på hur folk mår utan även på hur de handskas med svåra situationer. I 

denna översiktsstudie ämnar begreppet livskvalitet belysa personens fysiska och psykiska 

välbefinnande och dess inverkan på möjligheterna att klara av svåra situationer i livet, 

exempelvis en stomioperation. 
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2.2. Samlingsbegreppet stomi   

Det finns många sjukdomstillstånd som kan medföra att en person får en stomi. I föreliggande 

studie har endast stomityper ämnade för tarmtömning valts att beröras, detta då avföring 

ansågs av författarna till denna översiktsstudie ha störst inverkan på sexualiteten. Stomier 

ämnade för bland annat urin kommer således inte beröras i denna översiktsstudie.  

 Enkelt beskrivet är en stomi en förbindelse mellan hudytan och tarmen. Denna förbindelse 

är till för att tömma tarminnehållet i en påse, en så kallad stomipåse, som fästs på utsidan av 

buken. Det finns såväl tillfälliga som permanenta stomier. Bland de bakomliggande 

sjukdomarna finns till exempel rektalcancer samt den inflammatoriska tarmsjukdomen 

Ulcerös kolit (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 327, 330-331).   

 Ulcerös kolit drabbar många unga medan rektalcancer främst drabbar medelålders- till 

äldre personer (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 248, 337). Att få en stomi är således något som 

kan drabba personer i många olika åldrar. Sjuksköterskor kommer att möta dessa 

patientgrupper då flertalet av dessa personer någon gång under sin sjukdomstid kommer att 

vara i kontakt med vården på ett eller annat sätt (Lindgren & Löfberg, 2011). Detta belyser 

vikten av att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal känner till de problem som kan drabba en 

person med stomi.   

 Två exempel på stomier ämnade för avföring är ileostomi och kolostomi. Ileostomi är den 

variant av stomi där en del av tunntarmen (ileum) läggs upp på magen. Tarminnehållet från 

tunntarmen är tunnflytande och rikligt vilket leder till att stomipåsen snabbt fylls upp. På 

grund av det flytande innehållet är läckage vanligt förekommande. Kolostomi innebär att en 

del av tjocktarmen (kolon) läggs upp på magen och denna typ av stomi är mer lättskött än en 

ileostomi mycket på grund av att risken för läckage är betydligt mindre (Järhult & Offenbartl, 

2006, s. 329-330). En stomi kan även orsaka odör och ljud som kan störa i sociala, sexuella 

och fysiska aktiviteter (Williams, 2012). Stomi är det begrepp som hädanefter kommer 

användas i detta arbete som ett samlingsbegrepp för såväl kolostomi som ileostomi.  

2.3. Den förändrade kroppsbilden och dess inverkan på sexualiteten 

Traumatiska operationer som innebär fysiska förändringar kan leda till en förändrad 

kroppsbild eller en förstärkt negativ sådan. Ett exempel på en sådan traumatisk operation är en 

stomioperation som leder till en förändrad kroppsbild bland annat på grund av missprydande 

ärr, stomi och påse på buken (Persson, 2008, s. 176-177; Nichols & Riemer, 2011).  

 Det är vanligt att få hudproblem kring stomin på grund av bland annat läckage (Flemark, 

2008, s. 110; Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Zagheri Tafreshi, 2011; Nichols & Riemer, 
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2011). En negativ kroppsbild uppträder oftare hos personer med peristomala hudproblem men 

finns även hos dem som inte har några sådana problem vilket tyder på att stomin i sig leder till 

en försämrad kroppsbild (Nichols & Riemer, 2011). 

 Det har framkommit att en persons sätt att se på sig själv förändras efter en stomioperation 

samt att personer med stomi kan uppleva sämre livskvalitet (Brown & Randle, 2005; Burch, 

2005; Ross, Abild-Nielsen, Thomsen, Karlsen, Boesen & Johansen, 2007). Det har även visat 

sig att sexualitet och kroppsbild hör samman och att en försämrad kroppsbild ofta leder till ett 

försämrat sexliv (Brown & Randle, 2005; Mäkelä & Niskasaari, 2006; Dabirian et al., 2011; 

Doeksen et al., 2011). 

 En person kan komma att känna sig mindre attraktiv och förlora sin sexuella lust efter att 

ha erhållit en stomi vilket i sin tur kan skada den sexuella relationen med sin partner (Brown 

& Randle, 2005; Burch, 2005; Williams, 2012).  

 Efter en stomioperation kan en person uppleva oro över att sexuella problem ska uppstå 

(Brown & Randle, 2005) och det är viktigt att notera att sexuella problem är vanligt efter att 

ha genomgått en sådan operation. Dessa kan ha såväl fysiska som psykiska orsaker. Kvinnor 

kan uppleva dyspareuni (smärta vid samlag) och män kan uppleva erektionsproblem. 

Erektionsproblemen behöver exempelvis inte vara av fysisk natur utan kan bero på oro 

kopplad till stomin (Brown & Randle, 2005; Boyles, 2010; Williams, 2012).  

2.4. Sjuksköterskans kommunikation kring sexualitet 

Vid sexuella problem kan en person ha behov av att samtala med en sjuksköterska och få stöd 

och råd. Sjuksköterskan kan exempelvis komma med rådet att tömma påsen innan sexuell 

aktivitet för att minska risken för fekalt läckage. Upplever kvinnan dyspareuni kan 

sjuksköterskan förklara behovet av glidmedel då minskad lubrikation är vanligt efter en 

omfattande bukoperation och att byte av sexuella ställningar kan minska smärtan. Det finns 

givetvis begränsningar med vad en sjuksköterska kan bidra med, i vissa fall kan 

vidareremmittering vara nödvändigt, exempelvis till en urolog för de män som upplever 

erektionsproblem. (Burch, 2005) 

 I studier gjorda av Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas och Hultén (2005), Persson och 

Wilde (2005) och Fernandez (2006) framkommer det att huvuddelen av personerna med stomi 

ansåg det vara viktigt att tala med en sjuksköterska om sitt sexliv men att de var missnöjda 

med möjligheten att tala om detta inom vården. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar 

förutsättningar för att diskutera sexuella problem (Brown & Randle, 2005), då patienterna 

själva har svårt att ta upp ämnet (Burch, 2005). I flera studier framkom det dock att 
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sjuksköterskor har svårt att tala med patienter om sexuella problem (Gott et al. 2004; Persson 

et al. 2005; Fernandez, 2006; Magnan, Reynolds & Galvin, 2006; Doeksen et al. 2011). 

Sjuksköterskor nämner brist på utbildning, förlägenheten inför ämnet, kulturella och religiösa 

faktorer samt brist på vårderfarenhet som främsta orsaker till varför de inte talar med 

patienterna om sexuella problem (Haboubi & Lincoln, 2002; Burch, 2005; Fernandez, 2006).  

 I studien gjord av Haboubi och Lincoln (2002) ansåg drygt hälften av de deltagande 

sjuksköterskorna som fått utbildning i hälsa och sexuella problem att det ökade deras kunskap 

och därmed förmågan att ta upp ämnet. I Magnan et al. (2006) och Saunamäki, Andersson och 

Engströms (2009) studier framkom det att sjuksköterskor med någon form av högre 

utbildning hade en mer positiv inställning till att diskutera sexualitet med patienten. De 

sjuksköterskor som kände sig säkra på sin förmåga att tala om sexualitet uppmuntrade oftare 

patienten att samtala om sexualitet samt tog sig mer tid till att diskutera ämnet.  

 Så gott som alla sjuksköterskor i Saunamäki et als.(2010) studie uppgav att de förstod hur 

sjukdom och behandling kunde påverka patientens sexualitet. Trots denna kunskap var det få 

som tog sig tid att tala med patienterna om dessa ämnen. I Gotts et al. (2004) studie uppgav 

sjuksköterskorna att de behövde specialistkompetens inom ämnet för att kunna tala om det. 

Detta bidrog till att sjuksköterskorna kände att det var orätt mot patienterna att lyfta upp ett 

ämne som de inte tror sig vara förberedda att hantera. Ännu en faktor som gjorde ämnet svårt 

att bemöta var den upplevda tidsbristen. Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha tid att bygga 

någon nära vårdrelation till patienterna vilket de uppgav behövdes för att tala om sexuella 

problem med patienterna. Vidare framkom i samma studie att sjuksköterskorna inte ville ta 

upp ett ämne som de inte hade tid att bemöta. De var rädda att patienterna, om de fick tillfälle 

att tala om dessa problem, inte skulle kunna sluta prata.  

 Sjuksköterskan kan stötta patienten med så väl den förändrade kroppsbilden som den 

försämrade sexualiteten med hjälp av empati och ett positivt bemötande (Brown & Randle, 

2005; Burch, 2005). Burch (2005) påpekar dock att det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att alla reagerar olika på att erhålla en stomi och att det därför är viktigt att 

sjuksköterskan är observant på detta och verkligen lyssnar på vad den enskilde patienten 

upplever.   

Persson et al. (2005) hävdar att sjuksköterskor ofta ser sexuella problem som oviktigt och 

inte som deras ansvarsområde. Detta är något som fynd i andra studier bestrider, där 

sjuksköterskorna såg sexuell hälsa som en del i det holistiska synsättet och därför en viktig 

aspekt i deras roll som sjuksköterska (Haboubi & Lincoln, 2002; Gott et al., 2004; Magnan et 

al., 2006).  
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2.5. Problemformulering 

Sexualitet är viktigt för en persons livskvalitet. Sexualiteten kan påverkas negativt av såväl 

fysiska som psykiska faktorer. Ett exempel på en sådan faktor är att erhålla en stomi. Att få en 

stomi kan leda till oroskänslor och ge upphov till problem i parrelationer och även påverka 

sexualiteten. Detta kan leda till att personen med stomi känner ett stort behov av att tala med 

en sjuksköterska. Sjuksköterskor däremot hävdar att det inte finns tillräckligt med tid eller 

kunskap att bemöta ämnet vilket kan bli problematiskt då den förändrade kroppsbilden 

relaterad till stomi visat sig ha ett samband med försämrad livskvalitet. Detta ansåg författarna 

göra ämnet om stomins påverkan på sexualiteten väl värt att belysa. Den ökade kunskapen 

kommer i framtiden kunna vara användbar för sjuksköterskor som möter dessa personer i 

hälso- och sjukvården.  

3. Syfte  

Syftet med denna översiktsstudie är att beskriva hur en persons sexualitet påverkas av att 

erhålla en stomi. 

4. Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram kommer Merleau-Pontys filosofi om  ”den levda kroppen” 

användas för att tydliggöra hur en stomi kan påverka en persons sexualitet. För att ytterligare 

förtydliga begreppet ”den levda kroppen” och dess koppling till stomi kommer Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) och Bullingtons (2004) skrifter med 

inspiration från Merelau-Ponty användas i denna teoretiska referensram.  

 Genom kroppen har människan tillgång till världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud, & Fagerberg, 2003, s. 41) och enligt Merleau-Ponty (1997 sid. 32, 44) är kroppen 

världens axel. Merleau-Ponty ser inte kroppen som ett föremål i världen utan som ett medel 

för vår kommunikation med världen och den beskrivs som något man är tills en person 

drabbas av sjukdom och kroppen blir till något personen har. Den levda kroppen är således ett 

föremål som du inte kan lämna och gå iväg ifrån (Merleau-Ponty, 1997, sid. 41). Bullington 

(2004, s. 52) skriver med inspiration från Merleau-Ponty att den egna kroppen inte går att 

lämna utan att den alltid är där med dig. Det är kroppen som är den plats varifrån världen 

breder ut sig. 

 Den vardagliga värld där tankar, känslor och handlingar tar plats kan benämnas livsvärld. 

Vi finns i världen genom vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig komma ifrån den 
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(Dahlberg et al., 2003, s 25), detta är något som kan föras samman med Merleau-Pontys idé 

om den levda kroppen.  

 Bullington (2004, s. 51) skriver att då en person upplever smärta och en kroppsdel inte 

fungerar som den ska så förvandlas den till ett ting som stör. Denna förvandling är något som 

karakteriserar sjukdomen och på samma sätt kan det tänkas att en stomioperation förändrar 

personens syn på sin egen kropp. I den vardagliga erfarenheten tas den levda kroppen för 

given och då sjukdom inträder blir kroppen något man har. 

 Varje förändring i kroppen medför en förändring av vårt sätt att uppleva världen, detta blir 

tydligt då människan drabbas av kronisk sjukdom (Dahlberg et al., 2003, s. 41). Merleau-

Ponty försöker få oss att förstå kroppen som något levande och alltså inte som ett objekt. Den 

levda kroppen är såväl fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång, en helhet 

(Dahlberg et al., 2003, s. 42).  

 Bullington (2004, s. 60-61) skriver att denna helhetssyn av kroppen är viktig att ha i åtanke 

inom hälso- och sjukvården. En persons upplevelser är individuella och med 

helhetsperspektivet i åtanke är det viktiga att komma ihåg att det inte går att behandla 

symptom som enligt en kokbok där vissa diagnoser ständigt behandlas enligt ett visst recept. 

Bullington skriver vidare att personens upplevelser i vardagen kan vara så överväldigande att 

denne saknar ord att uttrycka dem. Detta kan även resultera i att psykiska problem skapar 

fysiska symptom. När den objektiva kroppen är i fokus inom hälso- och sjukvården, det vill 

säga de fysiska symptomen, glöms allt för ofta personen i sig bort, det vill säga personnivån.  

 Vidare skriver Bullington (2004, s. 61) att en person som söker vård ofta vill ha en 

medicinsk, somatisk utredning och behandling. Som vårdpersonal är det viktigt att påminna 

sig själv om att det lidande som personen uttrycker kan vara sammanlänkat med psykosociala, 

existentiella och personrelaterade livsproblem.  

 En persons fysiskt uttryckta lidande kan vara en återspegling av det psykiska och 

personrelaterade lidandet. Detta är ett sätt att beskriva hur kroppen kan ses som en helhet där 

den fysiska, psykiska och existentiella nivån samspelar.   

5. Material och metod  

Detta arbete är en översiktsstudie baserad på vetenskapliga artiklar, såväl kvalitativa som 

kvantitativa. Med översiktsstudie menas att man söker, analyserar och sammanställer kunskap 

utifrån litteratur som belyser det ämne man önskar utforska. Det är utifrån detta som ett nytt 

resultat skapas baserat på den befintliga och analyserade kunskapen (Friberg, 2012). 
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5.1. Urval och datainsamling 

En kvalitetsgranskning av artiklarna till denna översiktsstudie genomfördes under 

datainsamlingen med hjälp av Fribergs (2012) kvalitetskriterier. Artikelsökningen till detta 

arbete har utförts via artikel- och litteraturdatabaserna CINAHL, Medline och PubMed. Dessa 

databaser användes då de ansågs ge mest relevanta sökträffar utifrån studiens syfte. Sökord 

som använts i olika kombinationer är ”stoma”, “ostomy”, “sexuality”, “sex”, “sexual”, 

”sexual health”, “sexual ability”, “sexual dysfunction”, ”body image”, “self image”, “body”, 

”quality of life”, ”care”, “nurse”, “nursing” och “information”, se bilaga 1. 

 Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska, vara peer-

reviewed, inte äldre än tio år (2002-2012) samt svara mot översiktsstudiens syfte. Tidsgränsen 

sattes då detta ansågs ge aktuell forskning i ämnet. Samma artiklar återkom flera gånger under 

databassökningen, vilket resulterade i många träffar. Samtliga rubriker lästes och de artiklar 

där rubriken verkade svara mot översiktsstudiens syfte lästes abstract och referenslista.  

 Genom att läsa referenslistor från artiklar framkom nya artiklar att söka efter. 

Referenslistorna söktes igenom efter artiklar som var publicerade mellan år 2002 och 2012 

och där titeln verkade svara mot studiens syfte. Därefter söktes artiklarna fram med hjälp av 

dess titlar i databaserna CINAHL, Medline och Pub Med. Artiklarnas abstract lästes igenom 

och kontrollerades om de uppfyllde översiktsstudiens inklusionskriterier.  

 Alla artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna lästes igenom i sin helhet och därefter 

valdes de som ansågs relevanta ut. Artiklar exkluderades som inte var utformade på ett 

korrekt vis, alltså som en vetenskaplig artikel samt inte blivit publicerade i vårdvetenskapliga 

tidsskrifter eller på annat sätt hörde samman med en vårdvetenskaplig institution. Efter detta 

steg lästes artiklarna igenom och genomgick en analys.  

5.2. Analysmetod 

Analysen av artiklarna har genomförts med inspiration av Fribergs (2012) metod. Samtliga 

artiklars titel och abstract lästes noga igenom för att få en överblick om vad artikeln handlade 

om. Därefter fördes en diskussion kring om artikeln svarar mot översiktsstudiens syfte och 

uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Nästkommande steg innebar att författarna läste 

igenom artiklarna som helhet var för sig flertalet gånger för att få ett helhetsintryck av 

innehållet. Kvalitetsgranskning av både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna ägde rum 

under detta steg utifrån Fribergs (2012) kvalitetskriterier och en jämförelse gjordes mellan 

likheter och skillnader mellan studiernas metodologiska tillvägagångssätt och resultat. Efter 

denna kvalitetsgranskning lästes artiklarna ytterligare en gång och under detta steg i 
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analysprocessen identifierades, genom understrykning, innehåll i artiklarnas resultat som 

svarade mot översiktsstudiens syfte.  

 I artiklarnas marginaler antecknades stödord utifrån det understrukna innehållet för att göra 

materialet mer överskådligt. Dessa stödord bildade sedan åtta kategorier: sexualitet, relationer, 

kroppsbild, ej attraktiv, avsmak, förlust av kroppslig kontroll, oro och livskvalitet. Dessa 

kategorier skrevs in i ett dokument och under kategorierna sorterades sedan det understrukna 

innehållet in efter att de översatts från engelska till svenska, med tillhörande referens. 

Innehållet strukturerades upp under respektive kategori efter likheter och skillnader 

exempelvis de artiklar som behandlade samma frågor men där resultaten skilde sig åt.  

 Författarna diskuterade innehållet i de åtta kategorierna och såg att vissa kategorier kunde 

sammanföras till teman.  Sammanlagt framkom tre huvudteman: ”stomins inverkan på 

personens upplevda sexualitet”, ”personens förändrade kroppsbild och problematiken det 

medför” samt ”personens oro kring sin sexualitet”. Under dessa huvudteman tillkom fyra 

subteman som tidigare varit egna kategorier. Under huvudtemat ”stomins inverkan på 

personens uppleva sexualitet” tillkom undertemat ”inverkan på relationer”. Under huvudtemat 

”personens förändrade kroppsbild och problematiken det medför” tillkom undertemana 

”inverkan på sexuell attraktion”, ”känsla av avsmak” samt ”förlust av kroppslig kontroll”. 

Kategorin ”livskvalitet” bildade inget eget tema, utan berörs istället i huvudtemat ”stomins 

inverkan på personens upplevda sexualitet”. Efter denna uppdelning påbörjades arbetet med 

att omorganisera innehållet till en väl sammansatt text. För översikt av använda artiklar, se 

bilaga 2.  

5.3. Etiska överväganden 

Artiklarna som ligger till grund för denna översiktsstudies resultat är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter och är primärkällor. Av de sju artiklarna var sex artiklar etiskt 

granskade och samtliga artiklar ansågs lämpliga för översiktsstudiens syfte. 

Informationssökningen har genomförts systematiskt och fokus har legat på problemområdet 

och studiens syfte.  

 Artiklarna har varit publicerade på engelska varför författarna till denna översiktsstudie har 

varit uppmärksamma på att förvanskning av resultatet inte skett vid översättning av 

artiklarnas innehåll till svenska. Vid översättning från engelska har författarna varit 

noggranna och en diskussion kring översättningen har även förts författarna emellan för att 

komma så nära ursprungsformuleringen som möjligt. 
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6. Resultat  

Resultatet baseras på fyra kvalitativa och tre kvantitativa artiklar då detta har bidragit till att 

besvara översiktsstudiens syfte. En kombination av dessa metoder ansågs ge en nyanserad 

bild av hur en persons sexualitet påverkas av att erhålla en stomi. De kvalitativa och 

kvantitativa studierna visade på tydliga likheter i sina resultat vilket innebar att resultaten här 

kunnat kopplas samman. Det har dock visats vilka studier som är kvalitativa och vilka som är 

kvantitativa vid de tillfällen där frågetecken kan uppkomma.  

6.1. Stomins inverkan på personens upplevda sexualitet 

I flera studier redovisas det att personer med stomi upplever problem med sin sexualitet 

(Persson & Hellström, 2002; Carlsson, Bosaeus & Nordgren, 2003a; Berndtsson, Lindholm & 

Ekman, 2005; Manderson, 2005; Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, Hornbrook, 

Herrington, Wendel, Baldwin & Krouse, 2011). Enligt Carlsson, Bosaeus och Nordgren 

(2003b) kan sexualiteten påverka livskvaliteten, vilket även Grant et al. (2011) styrker i deras 

intervjustudie då de beskriver hur personer utan sexuella problem rapporterade en högre 

hälsorelaterad livskvalitet. En stomi visade sig påverka en persons livskvalitet negativt 

(Persson & Hellströms, 2002) och en stomi har även visat sig orsaka problem i sexuella 

situationer (Annells, 2006).   

 För huvuddelen av deltagarna i enkätstudien gjord av Berndtsson et al. (2005) sågs 

sexualitet som en av de faktorer som var mest problematisk kopplat till stomin. Det beskrevs i 

en kvalitativ studie gjord av Persson och Hellström (2002) att personerna med stomi inte 

återgått till sin normala sexuella aktivitetsnivå lång tid efter operationen och att detta berodde 

på att de inte kände sig starka nog eller inte längre hade någon sexlust. Kvinnorna i denna 

studie beskrev även rädslan för dyspareuni som en orsak till att inte ha återupptagit sin 

tidigare sexuella aktivitetsnivå.  

 I en intervjustudie av Grant et al. (2011) och en enkätstudie av Carlsson et al. (2003a) 

framkom det att deltagarna upplevde problem med såväl sin sexualitet som med intimitet. 

Hälften av deltagarna i Carlssons et al. (2003a) studie uppgav att deras tarmproblematik lett 

till en minskad sexuell aktivitetsnivå och tarmproblematiken visade sig även ha lett till en 

ökad oro inför förmågan att prestera sexuellt. I Mandersons (2005) studie framkom det att 

deltagarna upplevde problem med intima situationer. Deltagarna angav att självförtroendet var 

huvudproblemet till detta och att det försämrade självförtroendet härrörde från rutinerna kring 

och hanteringen av stomin.  
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 De sexuella problem som personen upplever efter en stomioperation kan få denne att söka 

hjälp och råd hos en läkare eller sjuksköterska. Deltagarna i Mandersons (2005) studie, som 

rådfrågat läkare och sjuksköterskor angående sina sexuella problem, har fått rådet att vara 

uppfinningsrika och komma på lösningar tillsammans med sin partner för att råda bot på de 

sexuella problem de upplever kopplade till stomin. Då stomin för de allra flesta beskrevs som 

något som bör döljas, talas tyst om och inte uppmärksammas upplevdes det svårt att 

inkorporera stomin i sexlivet. Ett förslag deltagarna i studien fick var att de kunde bära en 

gördel för att dölja och skydda stomin under den sexuella akten. Kvinnorna med stomi 

upplevde detta som en god idé medan männen med stomi såg detta förslag som löjligt.  

6.1.1. Inverkan på relationer 

Det har visat sig att stomin i sig kan leda till problem med relationer (Manderson, 2005) och 

att stöd från såväl partner som vänner är av stor vikt för det sociala välbefinnandet då en 

person får en stomi (Grant et al. 2011).   

 I en studie av Manderson (2005) framkom att separationer i samband med en 

stomioperation var vanligt och att det inte var ovanligt att separationen skedde på initiativ av 

personen med stomi. Stomioperationens påverkan på relationer visar på svårigheterna för 

såväl personen med stomi som för partnern i avseende att anpassa sig till den dramatiska, 

oförutsedda och oönskade kroppsliga förändringen. 

 Flera deltagare i Mandersons (2005) studie beskrev att deras partner blev som en vårdare 

och att detta försämrade deras intima relation. Deltagarna upplevde det som jobbigt att 

partnern efter en tid såg det som en vanesak att hjälpa till att städa upp efter avföringsläckage, 

vara med vid påsbyte samt att byta lakan besudlade av fekalt läckage. 

6.2. Personens förändrade kroppsbild och problematiken det medför 

I Mandersons (2005) studie framkommer det att en person kan behöva återanpassa sig och 

omvärdera kroppen och dess sexualitet efter en operation som dramatiskt och irreversibelt 

förändrat kroppen. Vidare beskrivs hur kroppen exponeras i intima situationer och att alla 

kroppens brister och olika kroppsliga dysfunktioner kan komplicera det sociala och sexuella 

livet. Anpassningen till den förändrade kroppsbilden uttrycktes kunna ha en stark inverkan på 

en persons psykiska välbefinnande och sociala och sexuella identitet. 

 I samma studie (Manderson, 2005) framkommer det att deltagarna upplevde svårigheter att 

acceptera sitt nya utseende med stomin. Vissa rapporterade förlorad kontroll över sin vikt, 

svårigheter med påsbyte, hantering av konstanta tarmljud, svårigheter med gasavgång, 

hudproblem kring stomin samt fekal nedsmutsning. Persson och Hellström (2002) skriver att 
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stomioperationen kan medföra viktnedgång vilket för vissa personer var välkommet medan 

det för de allra flesta sågs som ett problem då det bidrog till en känsla av att se sjuk ut. 

 Berndtson et al. (2005) skriver att deltagarna bland annat såg pinsamma situationer, 

kroppsbild och sexualitet som det mest problematiska kopplat till stomin. I Mandersons 

(2005) studie uttrycker deltagarna hur anhöriga har berättat för dem att de upplevt att 

personen med stomi inte längre känts lika bekväm i sin kropp.   

6.2.1. Inverkan på sexuell attraktion 

Det har visat sig att personer känner sig mindre sexuellt attraktiva efter en stomioperation 

(Persson och Hellströms, 2002; Mandersons, 2005). Persson och Hellström (2002) fann dock 

att det fanns en skillnad mellan kvinnors och mäns förmåga att anpassa sig och att kvinnor 

oftare än männen kände sig attraktiva efter operationen. Det upplevdes av flera deltagare i 

Mandersons (2005) studie vara svårt att sexualisera en kropp där avföringen blev så uppenbar 

och där man ständigt bär avföringen med sig.  

 Stomin kan leda till att personens val av kläder påverkas vilket visat sig kunna resultera i 

en negativ inverkan på känslan av att vara sexuellt attraktiv (Persson och Hellström, 2002; 

Manderson, 2005; Grant et al., 2011).  Annells (2006) och Grant et al. (2011) skriver att flera 

av de deltagande i studierna undvek att ha kläder som gjorde stomipåsen synlig. En kvinna i 

Mandersons (2005) studie beskrev under en intervju problematiken kring underkläder och 

uttryckte att det var svårt att finna underkläder som fick henne att känna sig sexuellt attraktiv. 

En kvinna som intervjuades i Persson och Hellströms (2002) studie såg dock kläderna som en 

lösning och beskrev hur hon införskaffat en vacker, lång blus ämnad att dölja stomin så hon 

skulle känna sig mer attraktiv vid intimt umgänge.  

6.2.2. Känsla av avsmak 

Stomin kan föra med sig känslor av avsmak för såväl personen som dennes partner (Persson 

& Hellström, 2002; Manderson, 2005). Vidare kommer Persson och Hellström (2002) fram 

till att personen kan uppleva äckelkänslor och emotionell chock efter operation, främst då 

stomin tas på för första gången. Det var för flera deltagare svårt att ens se på och röra vid 

stomin till en början.  

 Känslan av avsmak som framkallas av avföring, urin, associerande odörer och ljud kan 

bero på kulturellt betingade idéer om att smittas och förorenas. Detta är något som Manderson 

(2005) beskriver som en av de främsta svårigheterna för personer med stomi, att förena 

upplevelser av avsmak med lust och sexualitet. I Annells (2006) intervjustudie framkommer 

det hur odören från stomin kan vara besvärande i sexuella sammanhang. 
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 Det är inte endast personen med stomi som drabbas av problemet med att förena de båda 

känslorna utan även dennes partner. I en sexuell relation måste båda försöka finna 

tillvägagångssätt att upphäva känslor av avsmak och således sätta avföring, gasavgång, muller 

och lukter åt sidan och inte ägna dem så mycket tankar (Manderson, 2005). 

 Efter en stomioperation har Persson och Hellström (2002) funnit att personer kan uppleva 

känslor av att vara annorlunda och ha minskad självrespekt och självförtroende. Dock 

framkom det att efter den första chocken lagt sig kunde anpassningen till stomin ske relativt 

snabbt. 

6.2.3. Förlust av kroppslig kontroll 

Något som uttrycktes som ett problem efter en stomioperation var den förlorade kroppsliga 

kontrollen (Persson & Hellström, 2002; Manderson, 2005). En stomi kan innebära minskad 

risk för inkontinens men den tar inte helt bort risken för detta vilket innebär att personer med 

stomi fortsätter att vara uppmärksamma på sina kroppar (Manderson, 2005). Det togs i 

Persson och Helltströms (2002) studie upp att deltagarna kände att de förlorade kontrollen 

över sin tarmtömning efter en stomioperation. Denna känsla av kontrollförlust medförde 

osäkerhet och obehag. Annells (2006) beskriver även hur personerna med stomi förlorar 

kontrollen över sin gasavgång vilket samtliga deltagare i studien besvärades av. 

De ljud och lukter som kom från stomin samt det fekala läckage som ibland kan inträffa 

kan ses som genant. En förändrad kroppsuppfattning och kontrollförlust över tarmtömning 

kan ha en negativ inverkan på en persons sexliv (Persson & Hellström, 2002). I Annells 

(2006) intervjustudie beskriver en deltagare att denne och dennes partner påverkas av den 

ofrivilliga gasavgången under sexakten och hur detta upplevdes som ett hinder i intima 

relationer för personen med stomi.  

Det kan ta tid att anpassa sig till den nya situationen med en stomi, och under denna tid kan 

personer med stomi bli osäkra på sin sexuella förmåga och sexuella attraktionskraft (Persson 

& Hellström, 2002). I studien genomförd av Manderson (2005) framkom det att njutbart sex 

är förknippat med att ”släppa loss” och släppa kontrollen. En person kan dock inte till fullo 

släppa kontrollen om de inte är helt övertygade om att kroppen är under kontroll från första 

början. För personer med inkontinensproblem krävs det i sexuella situationer att de 

kontrollerar blåsa och tarm, det vill säga kontrollerar sin kropp, samtidigt som de försöker 

vara avslappnade och njuta av den intima situationen. Manderson (2005) skriver vidare att en 

stomi således innebär förlorad kroppslig kontroll i fråga om tarmtömning samt gasavgång och 

denna kontrollförlust kan försvåra sexuella relationer.   
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6.3. Personens oro kring sin sexualitet 

Något som kommit fram i flertalet studier var den ständiga oro som stomin kan medföra 

(Persson & Hellström, 2002; Carlsson et al., 2003b; Carlsson et al., 2003a; Manderson, 2005). 

I Carlsson et al. (2003b) enkätstudie uppgav deltagarna att de oroade sig över den odör som 

ibland kom från stomin och i denna studie tas även intimitet, energinivå, förlust av sexuell 

lust, att vara en börda för andra, förmågan att prestera sexuellt, att känna sig oattraktiv och 

känslor kring kroppen upp som starka orosmoment. I en annan enkätstudie av Carlsson et al. 

(2003a) beskrivs en oro inför minskad sexlust och oförmåga att prestera sexuellt. De 

intervjuade i Persson och Hellströms (2002) studie beskriver en oro över att inte längre känna 

sig sexuellt attraktiva. 

 I Persson och Hellströms (2002) studie sade sig deltagarna vara osäkra och rädda för att 

stomin skulle synas. De beskrev i samma studie att gasavgång inte bara orsakade problem på 

grund av odör utan stomipåsen fylldes även med gas och syntes på så vis mer under kläderna.   

Flera av deltagarna i Mandersons (2005) studie beskrev att de var oroliga för att stomin skulle 

lossna under sexakten. För vissa av deltagarna i studien hade detta inträffat och upplevdes 

som mycket pinsamt.  

7. Diskussion 

Syftet med denna översiktsstudie var att beskriva hur en persons sexualitet påverkas av att 

erhålla en stomi. De tre huvudteman som framkom var: ”stomins inverkan på personens 

upplevda sexualitet”, ”personens förändrade kroppsbild och problematiken det medför” samt 

”personens oro kring sin sexualitet”.  Under dessa huvudteman tillkom fyra subteman; 

”inverkan på relationer”, ”inverkan på sexuell attraktion”, ”känsla av avsmak” samt ”förlust 

av kroppslig kontroll”.  

7.1. Metoddiskussion  

Denna översiktsstudie är baserad på vetenskapliga artiklar, såväl kvalitativa som kvantitativa. 

En svaghet med denna metod är att resultatet grundar sig i redan befintlig forskning och tolkas 

därför flera gånger, först av forskaren som utför studien och sedan av författarna till denna 

översiktsstudie. Dessa multipla tolkningar kan bidra till feltolkningar och missuppfattningar 

av resultatet, av den anledningen har stor vikt lagts på analys, sammanställning och 

översättning av artiklarna. Något som är positivt med en översiktsstudie är dock att 

kunskapsläget i ett specifikt område kan kartläggas. Denna kartläggning visar då på vilka 

områden som tidigare studerats och vilka som kräver ytterligare forskning (Segesten, 2012).  
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 Artiklarna som använts för att besvara denna översiktsstudie syfte kommer från olika 

länder.  Fyra artiklar är utförda i Sverige, två i Australien och en i USA. Att artiklarna är 

utförda i olika länder kan tänkas påverka resultatet då sjukhussystemen och synen på 

sexualitet kan skilja sig åt mellan länder och kulturer vilket i sig kan påverka 

översiktsstudiens överförbarhet. Resultaten i samtliga studier har, som tidigare nämnts, visat 

sig vara likartade vilket tyder på att problematiken med stomi och sexualitet finns världen 

över men kan te sig annorlunda från land till land. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

artiklar inkluderats från andra delar av världen med en annan syn på sexualitet.  

 Som nämndes i metoden har artiklarna granskats och analyserats utifrån Fribergs (2012) 

kvalitetskriterier. Samtliga artiklar uppfyllde i stora drag dessa kriterier vilket stärker 

översiktsstudiens trovärdighet. Kvalitetskriterierna var endast förslag och riktlinjer saknades 

för hur många av kriterierna som bör uppfyllas. Av denna anledning inkluderades artiklar som 

inte helt uppfyllt samtliga kriterier. 

 Fem av sju artiklar som använts i föreliggande studie är resultat av en sekundärsökning 

som enligt Österlundh (2012) är en effektiv metod. Det kan tänkas att sju vetenskapliga 

artiklar inte till fullo kan täcka detta breda forskningsområde, dock anser författarna till 

föreliggande studie att de artiklar som använts varit tillräckliga för att besvara studiens syfte.  

 I föreliggande studies resultat har ingen åtskillnad gjorts mellan personer som erhållit 

stomi på grund av cancerdiagnos eller personer som erhållit stomi av annan orsak. Detta då 

syftet varit att beskriva hur en persons sexualitet påverkas av att erhålla en stomi. Av den 

anledningen ansågs en åtskillnad inte nödvändig för att besvara studiens syfte. Det är möjligt 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om studien inriktats på någon specifik orsak eller 

om orsakerna beskrivits åtskilt. Genom att sammanföra orsakerna till att erhålla en stomi 

kunde ett bredare sjukdomsspektra tas upp där fler patientgrupper belyses, vilket ansågs ge en 

bredare bild av stomins inverkan på sexualiteten. 

7.2. Resultatdiskussion  

Nedan kommer rubrikerna ”Personen – ett helhetsperspektiv”, ”Sexualitet – en 

prioriteringsfråga” och ”Sjuksköterskan – en stödjande roll” presenteras och diskuteras utifrån 

översiktsstudiens resultat med hjälp av Merleau-Ponty filosofi om den levda kroppen. 

7.2.1. Personen – ett helhetsperspektiv 

Merleau-Ponty (1997) hävdar att kroppen bör ses som en helhet och att en fysisk förändring 

leder till att kroppen inte längre är något man är utan något man har och inte kan lämna ifrån 

sig. Att som person inte kunna acceptera stomin som en del av sin kropp är orsaken till att 
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kroppen förändras från något man är till något man har. Då en person får en stomi 

transformeras den tidigare lustfyllda kroppen till något som stör och förhindrar den positiva 

upplevelsen av världen omkring personen.  

I resultatet framkommer det att en operation som dramatiskt och irreversibelt förändrat 

kroppen kan leda till att en person behöver återanpassa sig och omvärdera kroppen och dess 

sexualitet. En person som erhåller en stomi kan uppleva svårigheter att acceptera sitt nya 

utseende. De känslor som personen upplever kopplade till den fysiskt kroppsliga förändringen 

kan på sikt hota hela dennes existens och sätt att se på och uppleva världen. Känner personen 

inte igen sin kropp känner denne följaktligen inte heller igen sin värld (Dahlberg et al., 2003), 

som Bullington (2004, s. 52) skriver, utan kropp – ingen värld.  

Som Merleau-Ponty (1997) fastställer är den levda kroppen ett föremål du inte kan lämna 

och gå iväg ifrån. Anpassningen till en förändrad kroppsbild kan ha en stor inverkan på 

personens psykiska välbefinnande och sociala och sexuella identitet, vilket även Black (2004) 

bekräftar. I studien gjord av Black (2004) beskrivs det hur de psykiska, fysiska, emotionella, 

kulturella och sexuella faktorerna påverkas av att erhålla en stomi. Merleau-Ponty (1997) 

hävdar att det är viktigt att betrakta personen ur ett helhetsperspektiv, där fysiska, psykiska 

och existentiella faktorer är sammanlänkade. Detta kan tänkas vara av stor vikt vid en stor 

kroppslig förändring som en stomioperation medför.  

En person som upplever smärta och har en kroppsdel som inte fungerar som den ska kan 

uppleva kroppsdelen som ett objekt som stör (Bullington, 2004). För en person med stomi är 

det just stomin som blir tinget som stör. Stomin som sådan visade sig i resultatet vara det som 

var starkast kopplat till att ge upphov till problem med sexualiteten. Avföring är kulturellt sett 

något som ska talas tyst om. Det kan för personer med stomi vara svårt att sexualisera en 

kropp där avföringen blir så uppenbar och där man ständigt bär avföringen med sig.  

Stomin kan ses som en ständig påminnelse om personens sjukdom. Den förändrade 

kroppen, som Dahlberg et al. (2003) skriver, medför en förändring av vårt sätt att uppleva 

världen. På samma sätt kan det tänkas att stomioperation förändrar personens syn på sin egen 

kropp. Den förlorade kontrollen av kroppen bidrar med stor sannolikhet till en negativt 

förändrad kroppsbild. Det har i resultatet framkommit att såväl den förändrade kroppsbilden 

som den förlorade kroppsliga kontrollen gett upphov till en försämrad sexualitet.  

I resultatet framkom det att en persons fel och brister blottläggs i intima situationer och att 

en person med stomi kan ha svårt att helt och hållet släppa kontrollen, vilket är starkt 

förknippat med njutbart sex. En person kan ha svårt att uppnå ett njutbart sexliv om denne inte 

till fullo kan acceptera sin kropp. I detta ingår även svårigheten att ta till sig det som 
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Bullington (2004) beskriver som ”det störande tinget”, det vill säga stomin. Den ständiga 

kampen mot att inte kunna acceptera sig själv och den nya kroppsbilden kan således försvåra 

sexlivet.  

7.2.2. Sexualitet – en prioriteringsfråga 

I resultatet framkom att det rådde delade meningar bland sjuksköterskor om sexualitet låg 

inom deras ansvarsområde. Bullington (2004) skriver att en helhetssyn av kroppen är viktig 

att ha i åtanke inom hälso- och sjukvården. Sexualiteten har visat sig ha en stor inverkan på 

individens livskvalitet, parrelation, sociala liv och välbefinnande i stort. Bullington (2004) 

skriver även att psykiska problem kan yttra sig fysiskt. Vårdpersonal som inte bejakar hela 

individen, det vill säga, både de psykiska som fysiska faktorerna, går emot Merleau-Pontys 

(1997) filosofi om den levda kroppen och helhetssynen den förmedlar. 

Frågan om vems ansvar det är att bemöta frågor och problem kring sexualitet kan, utöver 

det holistiska synsättet, enkelt besvaras då det är ett faktum att personerna med stomi själva 

har uttryckt en vilja och önskan om att tala om detta med vårdpersonal. Sjuksköterskans 

ansvar att bemöta sexualitet inom vården bekräftas i Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Det framgår tydligt i denna att 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl psykiska, fysiska, sociala, kulturella 

och andliga ska tillgodoses. Det framgår även att sjuksköterskan ska bemöta och lindra 

patientens lidande och upplevelse av sjukdom. Sexualitet är därför en fråga som inom vården 

kan behöva omprioriteras för att i framtiden gynna personerna som genomgår stora 

kroppsförändrande operationer.  

7.2.3. Sjuksköterskan - en stödjande roll 

Stomin kan som tidigare nämnts vara svår att acceptera som en del av sin kropp. Stomin blir 

då, vad Merleau-Ponty (1997) kallar, en fantomlem vilket leder till en upplevelse av en 

ofullständig kropp. Merleau-Ponty (1997) skriver att kroppen är världens axel och att världen 

upplevs genom den vilket kan resultera i att personen med stomin inte kan leva sitt liv till 

fullo.  

För att göra det möjligt att se personen som en helhet där dennes fysiska, psykiska och 

existentiella sidor samspelar, behöver sjuksköterskan samtala och skapa en dialog med 

personen med stomi. Det är möjligt att sjuksköterskan på så vis kan hjälpa denne att acceptera 

sin fantomlem, det vill säga stomin. Black (2004) lyfter i sin studie fram, att sjuksköterskan 

även kan spela en roll i hur väl personen anpassar sig till sin förändrade kroppsbild. Ett 

accepterande av stomin kan göra så att personen kan hantera sin situation och på så vis 
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uppleva världen genom sin nu förändrade levda kropp. Det framkom dock i föreliggande 

studie att personer med stomi har blivit uppmanade till uppfinningsrikedom kring att 

inkorporera stomin i sitt sexliv vilket har visat sig vara problematiskt då sexuell lust och 

känslor av avsmak var svårt att sammanföra. 

Dahlberg et al. (2003) skriver att personer som inte känner att deras problem tagits på 

allvar troligtvis upplever ett vårdlidande då vårdpersonalen negligerar personens upplevelser.  

Det lidande som personen uttrycker kan vara sammanlänkat med psykosociala, existentiella 

och personrelaterade problem vilket gör det viktigt att som sjuksköterska ha en helhetsbild i 

åtanke (Bullington, 2004).  

Stomin kan medföra en förändrad kroppsbild vilket i sig har visat sig ha en stor inverkan 

på en persons psykiska välbefinnande och sociala och sexuella identitet. Sjuksköterskan bör 

sätta sig in i personens livsvärld eftersom det är genom livsvärlden som sjuksköterskan till 

fullo kan förstå patienten och skapa en god vårdrelation. En dålig vårdrelation är enligt 

Dahlberg et al. (2003), grundorsaken till ett vårdlidande. Genom att skapa en god vårdrelation 

kan vårdlidandet undvikas då personen känner sig sedd som människa och dennes problem 

blir tagna på allvar.  

Bullington (2004) skriver att personnivån allt för ofta glöms bort inom vården då den 

objektiva kroppen med dess fysiska symptom står i centrum. Det har i föreliggande studie 

framkommit att vårdpersonalen gav personerna med stomi förhastade råd kring hur de skulle 

handskas med sina sexuella problem. Detta visar på att vårdpersonal är obekväma med att 

samtala om ämnet och snabbt försöker lämna det bakom sig. Ett bättre sätt att ta sig an 

problemet skulle kunna vara att se till personens livsvärld, lyssna på personens farhågor och 

problem och inte förhastat komma med lösningar. Black (2004) bekräftar detta i sin studie 

genom att lyfta fram att det är viktigt att fastställa problemets natur innan man som 

sjuksköterska försöker komma med råd och stöd. 

I resultatet visade sig separationer i samband med en stomioperation vara vanligt, vilket 

visar på svårigheten för båda parter att anpassa sig till de förändringar som en stomi innebär. 

Precis som personen med stomi kan ha svårigheter att acceptera den nya kroppsbilden kan 

även partnern tänkas ha svårt att acceptera stomin som en del av personens kropp. Bullington 

(2004) beskriver hur sjukdom kan leda till att den sjuka kroppsdelen blir till ett ting som stör. 

Partnern kan tänkas förändra sitt sätt att se på personens kropp och nu se kroppen som ett 

objekt där stomin uppfattas som det ting som stör.  

I föreliggande studie framkommer att partnerns inställning och stöd till personen påverkar 

dennes anpassning till stomin, vilket även Borwell (2009) styrker i sin studie. Borwell (2009)  
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lyfter fram hur kommunikation och stöd från familj och vänner är viktigt för en person med 

stomi, då oro kan förstärkas om känslor finns att familjen inte kommer kunna hantera den nya 

situationen. Genom effektiv och stödjande kommunikation med sjuksköterskan kan personen 

få hjälp med att förebygga att psykiskt lidande uppstår. Benzein, Hagberg & Saveman (2009) 

beskriver hur samtliga individer i en familj påverkar varandra i en cirkulär relation. Förändras 

de psykiska och fysiska välbefinnandet hos en person med stomi, kan det resultera i en 

påverkan av parrelationen. Benzein, Hagberg & Saveman (2009) skriver vidare att familjer 

som upplever denna typ av problematik kan få stöd i form av samtal med en sjuksköterska. 

Detta är något som även Black (2004) har kommit fram till då det i studien beskrevs hur 

sjuksköterskan genom att uppmuntra personen att tala om upplevelser och rädslor samt ta sig 

tid till att lyssna, kan hjälpa personen med stomi att anpassa sig till sin förändrade identitet.  

8. Fortsatt forskning 

Ämnet kring sexualitet och stomi visade sig vara ett relativt outforskat område vilket tyder på 

att vidare forskning behövs. Cancerdiagnoser som orsak till att erhålla en stomi kan ge 

upphov till andra känslor och upplevelser på personnivå i jämförelse med övriga orsaker. 

Detta är något som författarna till denna översiktsstudie anser vara av intresse att forska mer 

om.  

 En fråga som väckte författarnas intresse var vilken betydelse sjuksköterskans stödjande 

och rådgivande roll har för personen. Därav efterfrågar författarna mer forskning kring om 

ökat stöd samt mer information och rådgivning leder till snabbare anpassningstid och en 

förbättrad sexualitet för personen.  

9. Slutsats 

En stomi påverkar en persons sexualitet negativt bland annat genom minskad sexuell lust samt 

en känsla av att vara oattraktiv. Sexualiteten är viktig för livskvaliteten och påverkas således 

negativt av en stomi. Stomin kan även ha en negativ inverkan på intimitet och parrelationer. 

Svårigheter att förena känslorna avsmak och lust framkom kopplade till stomin vilket 

försvårade sexuella situationer. Personer som erhållit stomi visade sig få en negativt förändrad 

kroppsbild och upplevde även förlust av kroppslig kontroll. Personer upplever ofta oro 

kopplad till stomin och sjuksköterskan kan ha en stödjande roll där oron kan minskas med 

hjälp av samtal och information. Användandet av Merleau-Pontys filosofi om den levda 
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kroppen kan vara till hjälp för att tydliggöra problematiken kring de kroppsbildsförändringar 

som en stomioperation medför. 
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11. Bilaga 1 - Sökmatris 

Databas Datum för 

sökning 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexuality 26 Boundary breaches: the body, sex and sexuality after 

stoma surgery. (Manderson, 2005)  

 

Experiences of Swedish men and women 6 to 12 

weeks after ostomy surgery. (Persson & Hellström, 

2002) 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexuality, nurse 5 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexuality, nursing 15 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexuality, care 18 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sex 22 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexual ability  2 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexual, information 6 0 

CINAHL 12-08-16 Stoma, sexual 32 0 

CINAHL 12-08-16 Ostomy, sexual 36 0 

CINAHL 12-08-20 Self image, stoma 28 0 

Pub Med 12-08-21 Sexuality, stoma 33 0 

CINAHL 12-08-23 Body image, stoma 53 0 
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CINAHL 12-08-23 Sexual health, quality of life, 

nursing 

70 0 

Pub Med 12-08-28 Stoma, body image 61 0 

Pub Med 12-08-28 Stoma, sex 82 0 

CINAHL 12-08-28 Body, sex, stoma 6 0 

CINAHL 12-08-28 Sexual health, ostomy 14 0 

PubMed 12-09-18 Titeln (Artiklarna återfanns 

genom referenser i andra 

vetenskapliga artiklar) 

2 What concerns subjects with inflammatory bowel 

disease and an ileostomy? (Carlsson,  Bosaeus,  & 

Nordgren, 2003b) 

Medline 12-09-18 Titeln (Artiklarna återfanns 

genom referenser i andra 

vetenskapliga artiklar) 

2 Quality of life and concerns in patients with short 

bowel syndrome. (Carlsson, Bosaeus & Nordgren, 

2003a) 

PubMed 12-09-19 Quality of life, sexuality, stoma 21 0  

Medline 12-09-19 Quality of life, body image, 

stoma, nursing 

16 0  

CINAHL 12-09-19 Quality of life, body image, 

stoma, nursing 

18 0  

PubMed 12-09-19 Quality of life, body image, 

stoma, nursing 

16 0  

Medline 12-09-19 Quality of life, sexual 

dysfunction, stoma 

21  0 

CINAHL 12-09-19 Quality of life, sexual 

dysfunction, stoma 

2 0 
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Pub Med 12-09-19 Quality of life, sexual 

dysfunction, stoma 

23 0 

PubMed 12-09-19 Titeln (Artiklarna återfanns 

genom referenser i andra 

vetenskapliga artiklar) 

1 Gender differences in quality of life among longterm 

colorectal cancer survivors with ostomies. (Grant, 

McMullen, Altschuler, Mohler, Hornbrook, 

Herrington, Wendel, Baldwin & Krouse, 2011) 

Medline 12-09-19 Titeln (Artiklarna återfanns 

genom referenser i andra 

vetenskapliga artiklar) 

1 Thirty Years of Experience Living With a Continent 

Ileostomy. (Berndtsson, Lindholm & Ekman, 2005) 

PubMed 12-09-19 Titeln (Artiklarna återfanns 

genom referenser i andra 

vetenskapliga artiklar) 

1 The Experience of Flatus Incontinence From a Bowel 

Ostomy: A Hermeneutic Phenomenology. (Annells, 

2006) 
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12. Bilaga 2 – Matris över urval av artiklar till resultatet 

Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod och urval Resultat 

Annells, M.  The experience of 

flatus incontinence 

from a bowel 

ostomy: a 

heremenutic 

phenomenology 

2006, Australien, 

Wound, ostomy and 

continence nurses 

society. 

Att tolka och presentera 

möjliga förklaringar till 

utsagor om individers 

erfarenheter av gasvagång 

vid stomi. 

Kvalitativ. Ostrukturerade 

djupintervjuer, videofilmades för att 

kunna tolka kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Sex deltagare. 

Inklusionskriterier: Erfarenhet av 

ofrivillig gasavgång från stomi.  

Analysen gick ut på att noga studera 

filmerna från intervjuerna och den 

transkriberade informationen och 

signifikanta fraser och meningar 

skrevs ned.   

Samtliga deltagare upplevde 

problem med ofrivillig 

gasavgång som var 

problematisk i sociala 

sammanhang och vid 

sexuella och intima 

situationer. Påverkade kläd- 

och vardagsvanor.   

 

Berndtsson, I., 

Lindholm, E. & 

Ekman, I. 

Thirty years of 

experience living 

with a continent 

ilostomy. 

2005, Sverige, 

Journal of wound, 

ostomy and 

continence nursing. 

Beskriva långsiktig 

anpassning hos patienter 

med en ileostomy. 

Kvantitativ. 68 deltagare. 

Enkätundersökning. En öppen fråga: 

vad betyder livskvalitet för dig?(egen 

översätting). ”Wilcoxon´s rank sum 

test” användes i analysen.  

Pinsamma situationer, 

aktivitet, kroppsbild, 

sexualitet och god vård lyftes 

fram. Mest viktigt för 

livskvaliteten: familj, hälsa, 

vänner och jobb. 

Carlsson, E., 

Bosaeus, I. & 

Nordgren, S. 

Quality of life and 

concerns in 

patients with short 

bowel syndrome.  

2003a, Sverige, 

Clinical nutrition. 

Att beskriva 

livssituationen hos 

patienter med kort tarm 

med fokus på livskvalitet, 

oro och coping.  

Kvantitativ. 28 deltagare. 

Enkätundersökning. 

Inklusionskriterier:Patienter med 

kort tarm (SBS), behov av 

nutritionsvård (oral, enteral och/eller 

intravenös) för att bibehålla en stabil 

kroppsvikt inkluderades. Patienter 

med maligna sjukdomar 

exkluderades.  

Största orosfaktorerna bland 

patienter med stomi: vara en 

börda för andra, operation, 

energiförlust,  förlust av 

sexlust och sexuell förmåga. 
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Carlsson, E., 

Bosaeus, I. & 

Nordgren, S. 

What concerns 

subjects with 

inflammatory 

bowel disease and 

an ileostomy? 

2003b, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of Gastroent

erology. 

Att beskriva 

oro/bekymmer och 

problem hos personer med 

inflammatory bowel 

disease (IBD) och 

ileostomi och deras 

livskvalitet och 

copingstrategier. 

Kvantitativ. 21 deltagare. 

Enkätundersökning med VAS. 

Inkluderingskriterier: IBD, 

permanent ileostomi, tarmresektion 

på mindre än 25 cm, ingen pågående 

inflamatoriskt aktivitet. Spearmans 

korrelationskoefficien användes vid 

analysen.  

Stora bekymmer relaterat till 

intimitet, tillgänglig 

medicinsk vård, energinivå, 

minskad sexlust, lukt, vara en 

börda, prestera sexuellt, 

attraktion och känslor till 

kroppen.  

Grant, M., 

McMullen, C.K.,  

Altschuler, A., 

Mohler, J., 

Hornbrook, M.C., 

Herrington, L.J., 

Wendel, C.S., 

Baldwin, C.M., & 

Krouse, R.S.  

Gender differences 

in quality of life 

among long-term 

colorectal cancer 

survivors with 

ostomies. 

2011, USA. 

Oncology Nursing 

Forum. 

Att beskriva hur kön 

formar oro och 

anpassningar på lång sikt 

(>5 år) bland personer 

som överlevt kolorektal 

cancer och som erhållit en 

stomi.  

Kvalitativ. Fokusgruppintervjuer 

med två till åtta patienter i varje 

grupp (sammanlagt 33 personer). 

Inklusionskriterier: patienter med 

kolorektal cancer som var över 18 år. 

Citat och kroppsspråk antecknades 

för att underlätta analys. Intervjuerna 

spelades in på ljudfil och de 

deltagande avidentifierades innan 

analys.   

Endast kvinnorna uppgav 

försämrad kroppsbild och 

depression inom den 

psykologiska domänen. 

Klädvanor påverkades. 

Problem med såväl intimitet 

som sexuell aktivitet 

framkom.  

 

Manderson, L. Boundary 

breaches: the body, 

sex and sexuality 

after stoma 

surgery. 

2005. Australien, 

Social science and 

medicine.  

Att utforska hur män och 

kvinnor med permanenta 

inkontinensproblem 

hanterar sin sexualitet runt 

sin kroppsliga opålitlighet 

samt hur de anpassar sig 

till ett liv med stomi. 

Kvalitativ. Intervjuer med 32 

deltagare med stomi. 18 intervjuades 

och 14 svarade på öppna frågor i ett 

frågeformulär. Inklusionskriterier: 

Engelska som första språk, 

Australiensisk medborgare. Samtlig 

data analyserades, kompletterades 

och triangulerades med publiceringar 

inom ämnet.   

Stomin kunde leda till 

kroppsbilds-förändring, 

social isolering svårigheter 

med intima relationer 

känslan av att vara osexig på 

grund av pinsamma ljud, 

lukter och fekalt läckage.  

http://informahealthcare.com/loi/gas
http://informahealthcare.com/loi/gas
http://informahealthcare.com/loi/gas
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Persson, E. & 

Hellström, A-L. 

Experiences of 

swedish men and 

women 6 to 12 

weeks after osomy 

surgery. 

2002, Sverige, 

Journal of wound, 

ostomy & continence 

nursing.  

Att undersöka patienters 

upplevelser under 

läkningen de första 6 till 

12 veckorna efter en 

stomioperation.  

Kvalitativ. Intervjuer med nio 

deltagare där öppna frågor 

tillämpades. 

Inklusionskriterier:.Patienter som 

skulle få en ny colostomi, iliostomi 

eller urostomi i minst 6 månader. 

Inspelningarna transkriberades och 

analysen gjordes i fyra steg. 

Sju teman analyserades fram: 

Kroppslig alienation, 

osäkerhet, påverkan på 

sexlivet, förändrad 

kroppsbild, påverkan på det 

sociala livet, påverkan på 

sport- och fritidsaktiviteter 

och fysisk påverkan relaterat 

till stomin.  

 


