
 
 

 

Namn: Alexandra Vestergren & Malin Ångström Swärd  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKG11X, VT2015 

Grundnivå 

Handledare: Gail Dunberger  

Examinator: Åsa Kneck 

 

 

 

 

 

 

Hur påverkas sexualiteten av en stomi?  

Individers upplevelser  

 

 

How sexuality is affected by an ostomy? 

Individual’s experience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Omkring 25000 individer i Sverige lever idag med en stomi. Stomin kan ha 

en påverkan på den sexuella hälsan då den kan orsaka problem vid sexuella 

aktiviteter. Den kan också hota vuxenrollen på grund av förlusten av att inte 

kunna konrollera tarmen. Sjuksköterskans uppgift är att ge vägledning, 

utbildning och information om sjukdomsförloppet och den sexuella hälsan. 

Att prata om sexualitet inom sjukvården kan dock vara problematiskt då det 

är ett känsligt ämne för både patient och sjuksköterska. 

Syfte: Att beskriva individers upplevelser av sexualitet i samband med stomi.  

Metod: Litteraturöversikten baserades på tio vårdvetenskapliga artiklar som hämtats 

från databaserna CINAHL Complete, PubMed, Medline, Academic Search 

Complete och DOAJ.  

Resultat: I resultatet framkom fem stycken teman. Rädsla och oro vid sex som visar på 

att många var rädda för att stomin skulle lukta, läcka eller låta vid sexuella 

aktiviteter. Upplevelser av smärta vid sex som visar att många upplevde 

smärtor vid samlag på grund av de nervskadebildningar som stomoperationen 

medförde i underlivet. Partners betydelse för sexualiteten som visar att 

partnern utgjorde en stor del för återupptagandet av sex. Känslor kring 

sexualitet som visar att många kände sig osexiga och ville dölja stomipåsen. 

Stöd från sjukvården som visar på att många sakande information från 

sjukvården om hur stomin skulle påverka deras sexuella liv.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån begreppet hälsa och med hjälp av andra 

vetenskapliga artiklar. Områden som berördes i resultatdiskussionen var 

känslor och informationens betydelse. 

Nyckelord: Sexualitet, stomi, upplevelser, hälsa, självkänsla 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Around 25000 individuals are living with an ostomy in Sweden today. An 

ostomy can affect sexual health and cause difficulties during sexual 

activities. The status as an adult may also be threatened by the loss of bowel 

control. The nurse's role is to guide, give instruction and educate about the 

course of the disease and sexual health. To talk about sexuality can be 

problematic in healthcare because of the sensitive nature of the subject for 

both the patient and nurse. 

Aim:  The aim of this study is to describe the individual’s experiences of sexuality 

in connection with an ostomy.  

Method: This literature overview was based on ten scientific articles retrieved from 

the databases CINAHL Complete, PubMed, Medline, Academic Search 

Complete. 

Results: The results are presented in five themes. Fear and anxiety during sex 

indicates that many were afraid that an ostomy would make noises, leak or 

smell during sexual activities. Experience of pain during sex indicates that 

many experienced pain during intercourse because of the nerve damage 

caused by the creation of an ostomy which caused pain in both male and 

female sexual reproductive organs. The Partners significance to 

sexuality indicates that partners constituted a large part of the resumption of 

sex. Feelings about sexuality indicate that many felt sexually unattractive 

with a pouch on the stomach and wanted to hide it. Support from the 

healthcare workers- many were not informed by healthcare workers about 

how an ostomy would affect their sexual life.   

Discussions: The results were discussed from the concept of health and with the support 

other scientific articles. The areas of greatest influence were the Emotional 

aspect and The significance of educating of the patient.  

Keywords: Sexuality, ostomy, experience, health, self- esteem 
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1. Inledning 

Att i samband med sjukdom få en stomi kan medföra en begränsning som i sin tur kan 

påverka privatliv och sexualitet. En stomi innebär att man själv inte längre kan kontrollera sin 

tarmfunktion och en viktig funktion som vi tar för givet försvinner. Vårt intresse kring 

sexualitet i samband med stomi väcktes vid den verksamhetsförlagda utbildningen på en mag-

och tarmavdelning. Intresset gör att vi vill veta mer om hur individer upplever sitt förhållande 

till sexualitet efter att ha fått en stomi. Inom sjukvården strävar personalen efter att uppnå en 

god vård som främjar hälsan. Vi uppfattade att sexualitet inte prioriterades eller togs upp en 

enda gång under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har förstått att sexualitet kan vara ett 

känsligt och privat ämne som kan vara svårt för vårdpersonal och patienter att prata om. Dock 

betyder det inte att vårdpersonal ska undvika att ta upp frågor rörande sexualitet, eftersom 

sexualitet har en betydelse för vår hälsa. Människorna med stomi kommer i denna 

litteraturöversikt att benämnas som individer. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Sexualitet och hälsa 

WHO (2006) definierar sexualitet som en upplevelse uttryckt i olika dimensioner, såsom 

tankar, fantasier, önskningar, attityder, värderingar och relationer. Dessa dimensioner 

påverkas av samspelet mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer och gör att 

dimensionerna inte alltid kan uttryckas eller upplevas. Att ha sexuella känslor och att vara en 

sexuell varelse är en del av vad det innebär att vara människa och det finns inga åldersgränser 

för att uppnå sexuell njutning (Black, 2004). Sexualitet är mer än bara samlag och 

reproduktion det innefattar även vår könsidentitet, erotik, njutning och intimitet (Hulter, 

2004). Det är även ett grundläggande behov som uttrycker sig genom beröring och kontakt 

(WHO, 2006). Sexualitet är också en del av vår hälsa eftersom det är ett centralt tema som 

påverkar individers psykiska, fysiska och sociala aspekter (Hulter, 2004). Sexuell hälsa 

innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande (WHO, 2006) 

För att kunna uppnå sexuell hälsa behöver individers rättigheter respekteras som innefattar 

bland annat rätten till privatliv, bästa uppnåeliga hälsa, inklusive sexuell hälsa och social 

trygghet. Den sexuella hälsan kan uttryckas genom glädje, tillfredställelse, lust och njutning 

(Berndtsson, 2008). Lusten utgör den största delen i den personliga sexualiteten och har en 

betydande roll för tillfredställandet. Finns ingen lust är det näst intill omöjligt att uppnå ett 



 
 

tillfredsställande sexualliv. Symms et al. (2008) definierar begreppet sexuell hälsa som en 

förmåga att kunna vara intim med sin partner. Förmågan grundar sig på en självkänsla, 

personlig attraktion och kompetens, samt en frihet från sexuella dysfunktioner.  

 

2.2 Påverkan på sexuell hälsa 

Skada, funktionshinder, läkemedelsbiverkningar och sjukdom kan påverka den sexuella 

hälsan (Hulter, 2004). Vid skador kan rörelseförhinder, smärtor, förlamning och känselbortfall 

inverka på sexuell förmåga. En skada på hjärnan kan innebära att det sexuella intresset rubbas 

om strukturerna i främst hypotalamus skadas och individen kan förlora sitt sexuella 

perspektiv. Läkemedel kan påverka nerver och celler, som kan leda till erektionsstörningar, 

nedsatt lust, problem med ejakulation och orgasm. Läkemedel kan även ge irritation, klåda 

och sveda i underlivet. Vid medicinering i samband med sjukdom kan biverkningar 

förekomma såsom oro, sänkt allmäntillstånd och viktförändringar hos individen. Även vid 

psykologiska reaktioner, som kan uppkomma i samband med ett sjukdomstillstånd eller 

skada, kan sexuella upplevelser och sexuell hälsa påverkas (White, 2013). Påfrestningen av 

att ha fått ett sjukdomsbesked kan göra att de sexuella känslorna skyms undan om sjukdomen 

innebär ett hot mot vardagen (Hulter, 2004). Den sexuella lusten och intresset kan även 

minska på grund av de biverkningar som behandlingarna orsakar.   

 

2.3 Vad är en stomi 

Ordet stomi härstammar från det grekiska ordet stoma som på svenska betyder mun eller 

öppning. En tarmstomi innebär att en konstgjord öppning i buken görs mellan två organ där 

en del av tarmen läggs ut.  I Sverige lever ungefär 25000 människor med en stomi, varav 

ungefär hälften har kolostomi och den andra hälften har ileostomi (Persson, 2008; Madum & 

Mortensen, 2008). Dessa är också de vanligaste typerna av tarmstomier Stomiernas namn 

benämns utifrån den del av tarmen som läggs fram på buken.  

 Efter komplikationer av en tarmsjukdom kan en stomi behöva anläggas. De vanligaste 

orsakerna till att en individ får en stomi beror på tarmsjukdomarna som IBD (Inflammatory 

Bowel Disease) och cancer (Berntsson, 2008). Detta kan medföra att sexualiteten påverkas 

negativt. Om delar av tarmen behöver opereras bort och en stomi måste anläggas kan fysiska 

problem uppstå som påverkar den sexuella förmågan trots att den sexuella lusten finns. 

Symms et al. (2008) beskriver att individer som i samband med sjukdom fått en stomi, 



 
 

upplevde att den sexuella aktiviteten förändrades och den sexuella hälsan rubbades på grund 

av komplikationer.  

   

2.3.1 Stomityper 

Kolostomi innebär att sigmoideum, tjocktarmen, läggs upp på magens vänstra sida. 

Vanligaste orsaken till en kolostomi beror på att individen diagnostiserats med rektalcancer 

(Nilsen, 2011). Mer än hälften av alla kolostomier som läggs upp avlägsnas inte utan förblir 

permanenta (Persson, 2008). I samband med att stomin läggs upp dras sigmoideum ut genom 

vänster rektusmuskel snett under naveln där den också sticker ut någon centimeter (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Om sigmoideumstomin är välgjord är den enkel att sköta och kan lättare 

accepteras av individerna.   

 Ileostomi innebär att en del av tunntarmen är framlagd till en stomi. Vid en ileostomi är 

kolon avlägsnad eller bortkopplad vilket innebär att avföringens konsistens förblir lös. 

Vanligaste placeringen är på bukens högra sida och ileostomin kan vara antingen temporär 

eller permanent (Persson, 2008). Nackdelen är att stomipåsarna fort blir fyllda då avföringen 

är tunnflytande. Därför är läckage av frätande tarmsaft inte sällsynt vid en ileostomi (Järhult 

& Offenbartl, 2013). Detta kan även leda till att en ileostomi påverkar på en individs samliv 

och sociala umgänge.   

   

2.3.2 Besvär som kan förekomma vid en stomi 

Komplikationer i samband med stomi kan förekomma och leda till konsekvenser (Person, 

2008). Hudproblem är den vanligaste komplikationen men även bandageproblem, smärtor och 

funktionsproblem kan förekomma. Hudproblem kan uppkomma i samband med läckage på 

grund av att avföringen fräter på huden. Den lösa avföringen innehåller proteolytiska 

spjälkningsenzymer som i kontakt med huden kan orsaka svåra irritationer (Nilsen, 

2011). Även stomiplattan som sätts fast på huden kan orsaka allergiska reaktioner och leda till 

att huden kring stomin blir irriterad och sårig (Williams et al., 2010).   

 Även kosten har betydelse för avföringens konsistens. Fel kost kan leda till att individen 

får besvär med ökade gaser och förstoppning (Madum & Mortensen, 2008). Normalt 

produceras gaser i tunntarmen vilket medför att det kan förekomma mer gaser hos individer 

med en ileostomi.  

 



 
 

2.4 Sjukdomar som kan leda till stomi  

Förr i tiden var tarmöppningar via hudytan vanligtvis en följd av trauman och krigsskador 

som hade orsakat skador på tarmarna (Berndtsson, 2008). Dock var kirurgisk behandling som 

ledde till stomi inte möjligt förrän under 1800- talet då tillgången till utrustning blev möjlig.  

 Under 2009 registrerades tusentals nya fall av cancer i kolon och rektum. Det gör att dessa 

former av tumörer är dem tredje vanligaste i Sverige (Ericson & Ericson, 2013). Dessa former 

av tumörer är även vanligast i västvärlden och sitter i rektum och kolonsigmoideum 

(Lundstam, 2008). Symtomen vid cancer i tarmen är blödningar och att tarmtömningarna 

förändrats till frekvens eller konsistens (Benno et al., 2008). Beroende på allvarlighetsgrad av 

cancersjukdomen, samt var tumören sitter i tarmen kan en kolostomi bli permanent eller 

temporär. Vid en permanent stomi sys vanligtvis också analöppningen igen för att undvika 

läckage. 

 Crohns sjukdom kan förekomma i hela mag-tarmkanalen men främst i tunntarm och kolon 

(Halfvarson, 2008). De vanligaste symtomen är blodtillblandad diarré, svåra buksmärtor, 

trötthet och viktnedgång. Vanligtvis insjuknar unga individer oftast före 30 års ålder. Om den 

angripna tarmen blir svårt inflammerad kan en ileostomi behöva anläggas (Benno et al., 

2008). Ulcerös kolit förekommer i kolon och rektum och är en inflammation som uppkommer 

i skov (Halfvarson, 2008). Vanligtvis debuterar sjukdomen främst bland yngre individer 

mellan 20-40 år. Symtomen vid Ulcerös kolit är blodtillförblandad lös avföring, buksmärtor 

och feber. Om symtomen blir alltför kraftiga kan en stomi bli aktuell. Beroende på hur 

inflammerad tarmen är kan stomin antingen bli temporär eller permanent (Benno et al., 2008).  

 

2.5 Fysiska och anatomiska förändringars påverkan på sexualitet  

En stomi kan påverka individers psykiska och fysiska behov och ha en inverkan på deras 

sexuella liv (Berndtsson, 2008). I samband med det kirurgiska ingreppet vid anläggning av 

stomin kan en nervskadebildning i underlivet hos mannen och kvinnan påverka sexuella 

funktionen. I samband med stomioperationen hos kvinnor kan nervskador uppstå på grund av 

vaginala förändringar Anläggningen kan orsaka impotens hos mannen och leda till ett minskat 

sexuellt intresse (Sprunk & Altender, 2000). Vid stomioperationen kan även 

erektionsförmågan försämras och ejakulat kan stötas ut (Berndtsson, 2008). Ejakulatet kan 

därför fortsätta upp i urinblåsan då nerverna som styr ejakulationen kan påverkas.  

 Om rektum avlägsnats på grund av sjukdom kan kvinnan drabbas av ärrbildning, vaginal-

stenos och skador på nerver (Sprunk & Altender, 2000). För både män och kvinnor finns även 



 
 

en risk för sårinfektion eller läckage vid den ihopsydda skarven (Benno et al., 2008). Vid total 

resektion av rektum finns risk för att vagina faller bakåt och kan innebära en påverkan vid 

penetrerande sex. Vid ovarsamhet kan stomin få en ytlig blödning på grund av att den saknar 

nerver som gör den okänslig (Persson, 2008). Även signalerna för en kontrollerad 

tarmtömning upphör. Om analöppningen sys igen finns ändå en risk för besvär med läckage 

av avföring (Benno et al., 2008). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att sjuksköterskan bär ett personligt ansvar att 

ständigt upprätthålla och utöva beprövad kunskap. Enligt Socialstyrelsen (2005) behöver 

sjuksköterskan kompetens för att kunna tillgodose både basala och specifika 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att se utifrån patientens fysiska, 

psykiska och sociala behov för att kunna ge en individuell god vård som också innefattar 

sexualiteten. Det kan därför vara en utmaning för sjuksköterskan att kommunicera med 

patienten gällande frågor som rör sexualitet eftersom det kan vara ett känsligt ämne att tala 

om (Hulter, 2014).    

 Sjuksköterskan ska också vara medveten och ha kunskap om de sjukdomar som kan 

påverka sexualiteten. För att sjuksköterskan ska kunna stötta och bemöta patienten vid frågor 

om sexualitet behövs kunskap (Socialstyrelsen, 2005). Saknas kunskap kan det uppstå en 

osäkerhet. Sjuksköterskan kan därför behöva sträva efter att nå ökad kunskap om sexualitet 

och vara lyhörd och engagerad för att kunna uppnå en god individuell vård (Hulter, 2004). En 

öppen och allmän kommunikation mellan patient och sjuksköterska stärker positiva känslor 

och förmedlar en trygghet som förhoppningsvis gör att patienten kan hantera de sexuella 

förändringarna bättre (Brown & Randle, 2005). 

 Sjuksköterskans uppgifter inkluderar även vägledning, utbildning samt information 

angående sjukdomsförlopp och sexuell hälsa (Brown & Randle, 2005). När en stomi anläggs 

på patienten ingår det i sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder att se till och uppmärksamma 

eventuella funderingar och oro kring sexualitet före och efter ingreppet. I praktiken kan det bli 

problematiskt att innan ingreppet hinna ge den information som behövs gällande patienters 

individuella behov och därför kan sexualiteten komma att prioriteras bort. Eftersom tiden 

många gånger är begränsad kan det också ses som en ursäkt att slippa besvara personliga 

frågor som rör sexualitet då det kan uppfattas som ett känsligt och privat område (Williams, 

2006). En modell som kan hjälpa sjuksköterskor att samtala om sexuella frågor rörande 



 
 

sexuell hälsa är PLISSIT modellen (Annon, 1976). PLISSIT är en förkortning som står för 

Permission – tillåtande hållning, Limited Information – sexualupplysning, Specific 

Suggestions – sexualrådgivning, Intensive Therapy – psykoterapi- sexualterapi.   

 

3. Problemformulering 

Att få en stomi kan innebära en förändring av individens kroppsbild. Den sexuella lusten kan 

minska och på så sätt påverka individens livskvalité. Sjuksköterskans uppgift är att främja 

hälsa, vilket även inkluderar vägledning, utbildning samt information angående 

sjukdomsförlopp och sexuell hälsa. Att främja sexuell hälsa prioriteras inte alltid inom 

sjukvården eftersom sexualiteten anses vara ett känsligt ämne som inte prioriteras. Tidigare 

forskning har visat att en stomi kan påverka individens sexualitet. Därför är det betydelsefullt 

att lyfta fram individers upplevelser av sexualitet i efter att dem fått en stomi. 

 

4. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva individers upplevelser av sexualitet i samband 

med stomi.  

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

I val av teoretisk utgångspunkt används begreppet hälsa. Författarna anser att hälsa är ett 

övergripande begrepp som kan påverkas av olika tillstånd i livet. 

 

5.1 Hälsa  

Begreppet hälsa härstammar från det fornsvenska ordet haelsa som anknyts till ordet hel 

(Hulter, 2004). Hälsa är ett av de fyra konsensusbegreppen och inom hälso- och sjukvården 

ses hälsa som ett mångtydigt begrepp (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa kan ses som 

motsats till sjukdom eller som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, där 

sjukdom inte har någon betydelse för hälsan (Willman, 2014). Hälsan avspeglar individens 

livssituation och förändras beroende på de omständigheter individen befinner sig i (Dahlberg 

& Segesten, 2010; Kallenberg & Larsson, 2004; WAS, 2007). Hälsa kan även ses om en 

kvalitativ egenskap där människan har mod, styrka och uthållighet. Dessutom är hälsan en del 

av välbefinnandet och kan påverka livskvalitén hos individer. I begreppet hälsa ingår också 

sexualitet (Hulter, 2004) World Association For Sexual Helath, beskriver att den sexuella 



 
 

hälsan inte bara ska ses som frånvaro av sjukdom (WAS, 2007). För att sexuell hälsa ska 

kunna uppnås och upprätthållas behöver sexuella rättigheter respekteras. 

 Hälsan beskrivs också som mångdimensionell och grundar sig i människobilden (Eriksson, 

1984; WAS, 2007). Den sexuella hälsan har en betydande del för människobilden eftersom 

sexualitet är ett grundläggande behov. Ordet hälsa hör ihop med helhet och helighet där 

människan har som avsikt att ha ansvar för sin individuella särskildhet och sin djupa 

medvetenhet som människa. Hälsa innebär även ett tillstånd då människan upplever sig som 

en hel varelse bestående av tre dimensioner, kropp själ och ande. Den kroppsliga dimensionen 

upplevs genom en känsla av friskhet. Den själsliga upplevs genom att människan har en 

känsla av inre balans och jämvikt i sin relation till andra människor och till sitt eget liv. Den 

andliga dimensionen upplevs genom människans förmåga att finna en njutning som ger livet 

mening. Sexuell hälsa kan upplevas genom ett positivt och respektfullt närmande till 

sexualitet som ger en möjlighet till njutning.  

 Hälsan kan också ses som en integritet som är funktionell och strukturell (Orem, 2001). 

Denna integritet tillsammans med upplevelserna av helhet ger förutsättningarna för att skapa 

ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos människan. Sexualiteten är en central del i 

individers liv där även sexuell hälsa ingår (Hulter 2004).  Hälsan är i en ständig 

förändringsprocess genom livet och innebär även en kapacitet för att kunna förhålla sig inför 

tillvarons krav. En förutsättning för att uppleva sexuell hälsa, välbefinnande och kunna 

acceptera det nya tillståndet handlar om förmågan till egenomsorg. Hälsan kan påverkas av 

hälsohinder som innebär hinder för människan att kunna uppleva hälsa (Eriksson, 2000). 

Hälsohinder kan förhindras med hjälp av hälsoresurser som handlar om kraften människan har 

för att kunna känna tro och hopp. Därför kan hälsohinder göra att människan behöver kämpa 

för att uppleva hälsa och övervinna det lidande som hälsohindren kan medföra. Hälsan är 

heller inte ett statiskt tillstånd utan förändras beroende på människans tillstånd och 

livssituation (Kirkevold, 2000).  

 

6. Metod 

6.1 Datainsamling  

En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) har använts för att besvara syftet. 

Vårdvetenskapliga artiklar från olika delar av världen har inhämtats som har varit både 

kvalitativa och kvantitativa. I denna litteraturöversikt har till största del litteraturdatabasen 

CINAHL Complete används. Denna databas gav flest relevanta vetenskapliga artiklar för 



 
 

arbetet men även databaserna PubMed, MEDLINE with Full Text, Academic Search 

Complete och DOAJ har använts. För att hitta relevanta sökord användes svensk MeSH som 

är ett lexikon för medicinska sökord och termer. Sexuality, experience, sex och sexual var 

huvudorden som användes vid sökningarna. Dessa ord kombinerades med olika synonymer 

till ordet stomi. Det engelska ordet för stomi enligt MeSH är ostomy och det fanns även 

synonymer som stoma och stomas. Sökandet skedde också utifrån specifika stomier som 

colostomy och ileostomy och även utifrån ordet ostomy surgery och ostomized. Matris över 

sökresultat nämns i bilaga 1.  

 

6.2 Urval 

Urvalet skedde genom att söka efter artiklar som kunde besvara syftet. Sökningarna 

begränsades till en början med Full text, Peer reviewed och abstract available, för att kunna 

finna artiklar som var vetenskapligt granskade och som fanns fritt tillgängliga i databaserna.  

English language användes också som en begränsning för att inte få sökresultat på språk som 

inte kunde förstås. Till en början skulle artiklarna heller inte vara äldre än tio år för att få så 

ny och aktuell forskning som möjligt. För att få så många resultat som möjligt användes inte 

alla begränsningar samtidigt. Matris över urval av artiklar till resultatet nämns i bilaga 2. 

  

6.3 Analys av data 

Analysen av artiklarna genomfördes med hjälp av Fribergs (2012) analyssteg. Första steget 

innebar att artiklarna lästes noga igenom flera gånger för att bilda en förståelse av innehållet. 

Steg två innebar att identifiera och hitta likheter och skillnader i artiklarna. Skillnaderna och 

likheterna i artiklarnas resultat markerades med olika färger för att sedan kunna övergå till 

steg tre som innebar att göra en sammanställning av resultatet. En kortare beskrivning av 

artiklarnas resultat sammanställdes i ett dokument för att lättare kunna se skillnaderna och 

likheterna. I dokumentet markerades sedan sammanställningen med olika färger för att 

därefter få fram olika kategorier att redovisa i resultatet.  

 

6.4 Förförståelsen kring sexualitet och stomi 

Sexualitet uppfattas som ett undanskymt ämne inom vården på grund av att det kan vara 

känsligt och privat både för sjukvårdspersonal och för patient. Sexuella frågor prioriteras inte 

alltid i vården och information angående sexualitet upplevs som bristfällig. Individer kan 



 
 

också uppleva det som pinsamt att ta upp frågor rörande sexualitet och undviker därför att 

ställa frågor kring detta till vårdpersonalen. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt är det viktigt att etiska övervägande görs (Forsberg & Wengström, 

2013). Det innebär att sätta sina egna värderingar samt förförståelser åt sidan och förhålla sig 

objektiv till urval och prestation för att inte resultatet ska präglas utifrån de egna åsikterna. 

Därför har ett kritiskt och respektfullt förhållningssätt används vid granskning av artiklarna. 

Förförståelsen har uppmärksammats för att inga egna värderingar ska påverka innehållet. 

Forskaren ansvarar för att materialet och forskningen innefattar en god kvalitét och är av 

moralisk acceptans samt att nationella lagar och regler följs 

(http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml). Artiklar som använts i resultatet har valts med 

hänsyn till att de antingen blivit granskade med etisk noggrannhet eller fått tillstånd från en 

etisk kommitté. Även språkliga problem har uppmärksamts vid granskning av artiklarna då de 

översatts från engelska till svenska. Hänsyn till detta har tagits för att inte misstolka fakta eller 

förvränga sanningen.   

 

8. Resultat 

I resultatet framkom fem teman. Det framkom att stomin orsakade rädsla och oro i samband 

med sexuella aktiviteter, speciellt på grund av smärtan vid samlag som också påverkade 

partnern. Det fanns också en mängd känslor rörande sexualitet och stomin som kom fram i 

artiklarna. Det visade sig också att vården hade en stor betydelse för den stomiopererade 

individen, speciellt gällande information rörande sexualitet. De fem teman som framkom i 

resultatet var: Rädsla och oro vid sex, Upplevelser av smärta vid sex, Partners betydelse för 

sexualiteten, Känslor kring sexualitet och Stöd från sjukvården.  

 

8.1 Rädsla och oro vid sex 

I flera artiklar beskrev kvinnor och män som blivit intervjuade att de var oroliga över gaser 

och lukter som stomipåsen kunde ge ifrån sig (Ramirez et al., 2009; Andersson, Engström & 

Söderberg, 2010; Rozmovits & Ziebland, 2004; Berdntsson, Lindholm & Ekman, 2005). Det 

medförde en rädsla för att stomin skulle läcka eller ge i från sig gaser och avföring vid 

sexuella aktiviteter. Flera av kvinnorna hade erfarenheter av att stomipåsen hade läckt, vilket 

gjorde att stomin blev en begränsning i deras liv och gjorde att de ständigt gick runt med en 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml


 
 

oro inombords. Kvinnorna beskrev också sina upplevelser, om den oro och rädsla de kände 

över att ha förlorat förmågan av att inte kunna kontrollera tarmen. Eftersom män och kvinnor 

upplevde att ljud, lukter eller läckage från stomin skulle kunna ske i samband med sexuella 

aktiviteter, fick de ett minskat självförtroende i förhållande till sexualiteten. Det minskade 

självförtroendet ledde till att de kände ett obehag inför sin sexuella identitet.  

En rädsla fanns hos kvinnorna kring kroppsliga förändringar som skedde i samband med 

att de fick stomin (Pinar, Ayhan & Pinar, 2013; De Paula, Takahashi & De Paula, 2012; 

Persson & Hellström, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004). En av kvinnorna upplevde en 

rädsla över att kroppsidentiteten skulle gå förlorad ( Pinar et al., 2013). Däremot visade det 

sig att självförtroendet ökade med tiden då kvinnan lärde sig leva med och acceptera 

stomipåsen. Flera av deltagarna upplevde även en rädsla för att stomin skulle synas genom 

kläderna (Pinar et al., 2013; De Paula et al., 2012; Persson & Hellström, 2002; Rozmovits & 

Ziebland, 2004). Stomin påverkade även deras sexuella upplevelser och minskade 

självkänslan eftersom de kände sig oattraktiva. De var också rädda för att bli utstötta från den 

sociala gemenskapen på grund av stomin.  

 

8.2 Smärta i samband med sex 

De nervskador och förändringar som skedde i underlivet i samband med stomioperationen 

orsakade smärtor (Persson & Hellström, 2002; De Paula et al., 2012; Andersson et al., 2010; 

Ramirez et al., 2009). I flera artiklar framkom det att individerna avstod från samlag på grund 

av vaginala smärtor de upplevde vid samlag. Deltagarna uppgav att stomioperationen medfört 

nervskador som gjorde det svårt att få orgasm, erektion och ejakulation. Därför valde de att 

avstå från sexuellt umgänge och beskrev sin rädsla över att det skulle göra ont och inte 

fungera. Rädslan för upplevelsen av smärta gjorde att de inte heller vågade pröva att ha 

samlag. Den vaginala smärtan gjorde att flera av deltagarna inte återupptagit någon form av 

sexuell aktivitet efter stomioperationen. Även vaginala smärtor förekom av de ärrbildningar 

som hade uppstått efter stomioperationen. Smärtorna kvinnorna upplevde i samband med 

samlag gjorde att de kände sig otillräckliga för att kunna ha sex (Andersson et al., 2010; 

Ramirez et al., 2009). Den yngsta kvinnan i en av artiklarna beskrev svårigheten med vaginalt 

samlag på grund av de förändringar som skedde efter stomioperationen (Ramirez et al., 2009). 

Trots försök med olika sexuella ställningar för att undvika smärtan, var smärtan oundviklig. 

En äldre kvinna beskrev att hon upplevt starka smärtor vid samlag och att hon därför undvek 

allt som kunde leda till sexuella aktiviteter (Ramirez et al., 2009). 



 
 

8.3 Partnerns betydelse för sexualiteten 

Kvinnornas sexliv förändrades efter att de fått en stomi på grund av de vaginala smärtorna de 

kände i samband med sex (Lopes de Sousa et al., 2013; Andersson et al., 2010; De Paula et 

al., 2012; Manderson, 2005). Några av kvinnorna menade att genom att göra sin partner 

delaktig i rutinerna kring stomin, hjälpte dem att få en bättre sexuell upplevelse. Andra 

upplevde en viss osäkerhet och otrygghet med sin partner i relation till deras sexuella liv. De 

som hade en partner ansåg att det var betydelsefullt att ha en bra relation för att kunna prata 

om de sexuella problem som uppstod. Deltagarna menade att dela förväntningar, vara 

stödjande, visa kärlek och empati var nödvändiga faktorer för att kunna möjliggöra ett 

sexuellt liv efter en stomioperation. De menade också att ett sexuellt förhållande till sin 

partner var nyckeln till det som formade relationen. En kvinna beskrev hur betydelsefullt det 

var att hennes man inte gjorde stomin till en stor sak, utan accepterade hennes nya kropp. Hon 

beskrev honom både som en hjälpande hand samtidigt som han var hennes älskade make. 

 Både män och kvinnor med stomi upplevde att deras partners inte brydde sig speciellt 

mycket om att stomin skulle läcka eller låta vid sexuella aktiviteter (Manderson, 2005; 

Ramirez et al., 2009; Lopes de Sousa et al., 2013). Genom att partnern inte såg stomin som ett 

problem behövde de inte känna att det var pinsamt med stomin och behövde heller inte känna 

sig i obekväma i deras närhet. Därför kände de också en lättnad när deras partner förstod dem. 

Kvinnorna upplevde sig mer önskvärda vid sexuella aktiviteter när deras partner visade att de 

fanns där som stöd och uppskattade dem i vardagen. En av deltagarna upplevde dock att 

hennes sexuella lust försvann i samband med att hennes man blev för bekväm i förhållandet 

till stomin. Han kunde komma in på toaletten och borsta tänderna när hon skulle byta påse, 

vilket gjorde att hon upplevde sig som osexig. Det visade sig att det fanns ett behov hos 

deltagarna att sätta kroppsliga gränser för att inte den sexuella relationen skulle försvinna.  

 Smärtorna kvinnorna kunde känna i samband med sexuella aktiviteter påverkade även 

deras partners förmåga att kunna njuta (Ramirez et al., 2009). Både deltagarna och deras 

partners påverkades av det nya tillståndet, vilket gjorde att en del av paren separerade. 

Kvinnor som inte hade någon relation kände sig ensamma och upplevde skamkänslor, vilket 

gjorde att deras sexuella lust och sexuella intresse minska (De Paula et al., 2012; Lopes de 

Sousa et al., 2013). 

 



 
 

8.4 Känslor kring sexualitet 

Deltagarna upplevde inte att det var stomipåsen som utgjorde det största problemet till att de 

kände sig obekväma och osexiga utan att det var avföringen i sig (Manderson, 2005; Pinar et 

al., 2013; Persson & Hellström, 2002; Ramirez et al., 2009; Berdntsson et al., 2005). Detta 

ledde till minskad självkänsla, minskad sexuell lust och förändrat sexliv som påverkade det 

sexuella välbefinnandet. Även fast avföring och ljud från tarmen kunde ses som en naturlig 

del av individernas vardag väcktes det ändå en avskyvärd känsla om det kom på tal, märktes 

eller hördes. Kvinnorna beskrev från början att de kände sig obekväma med att ha en 

stomipåse på magen, men med tiden lärde de sig att acceptera stomin. Flera deltagare 

upplevde en förändrad kroppsbild, en lägre självkänsla och kände sig mindre sexuellt 

attraktiva efter att de fått en stomi. Detta ökade osäkerheten och påverkade deras sexualitet. 

En deltagare upplevde dock att hon hade fått en bättre självbild efter stomioperationen, hon 

började ta hand om sig själv och lyssnade mer på sin kropp (Pinar et al., 2013). Genom att få 

stomi som barn gjorde det lättare att acceptera stomin som vuxen, detta underlättade också 

deras förhållande till sexuella aktiviteter (Erwin-Toth, 1999). Upplevelsen kring 

kroppsuppfattningen beskrevs som en central del under tonåren när utvecklandet av sexualitet 

och sexuella umgängen blev aktuella.    

 Flera deltagare valde att använda större kläder på grund av att de var oroliga för att påsen 

skulle synas genom kläderna (Manderson, 2005; Pinar et al., 2013; Persson & Hellström, 

2002; Ramirez et al., 2009). En kvinna beskrev även att hennes stora hängiga byxor hon 

använde för att täcka stomin fick henne att känna sig osexig och hon ville helst bära tighta 

kläder för att känna sig mer sexig (Ramirez et al., 2009). För henne betydde det mycket att 

hennes fästman varje dag påminde henne om hur vacker hon var. En annan kvinna beskrev att 

stomin påverkade hennes upplevelse av att känna sig kvinnlig (Pinar et al., 2013). Den gjorde 

det svårt för henne att hitta en lämplig sexuell njutning där den inte var i vägen och påverkade 

henne. Flera av deltagarna ville även täcka stomipåsen när de hade sex för att den inte skulle 

synas och leda till att sexlusten försvann (Manderson, 2005; Pinar et al., 2013; Persson & 

Hellström, 2002; Ramirez et al., 2009). En ytterligare orsak till att de ville dölja påsen var för 

att hålla den stabil och undvika eventuella skador och läckage.  

 En ren och tömd stomi upplevdes som positivt för att det gav en uppfriskande känsla (Pinar 

et al., 2013; Ramirez et al., 2009; Rozmovits & Ziebland, 2004; De Paula et al., 2012). 

Stomin gav annars deltagarna en känsla av att känna sig smutsiga om inte påsen var tömd, 

speciellt vid sexuella aktiviter. Flera män och kvinnor upplevde en pinsamhet kring att ha 



 
 

stomipåsen. Flera män och kvinnor upplevde en pinsamhet kring att ha stomipåsen eftersom 

de förlorat kontrollen över att kunna kontrollera tarmen och de upplevde att vuxenrollen togs 

ifrån dem. Därför ville många dölja påsen under intima situationer, men samtidigt upplevde 

de en skam över att de ville göra det. Däremot fick deltagarna en positiv känsla av att ha en ny 

och ren påse som var platt vid sexuella aktiviteter. Var inte påsen ny eller tömd upplevde de 

sig själv som motbjudande och förlorade då den sexuella lusten.   

 

8.5 Stöd från sjukvården 

Att få ta del av andra personers upplevelser av sexualitet när de fått en stomi gjorde att 

deltagarna kunde relatera till liknande svårigheter i sina egna relationer (De Paula et al., 2012; 

Ramirez et al., 2009; Andersson et al., 2010). Genom att uppmärksamma de sexuella 

svårigheterna kunde de hjälpa varandra att hitta vägar för att kunna lösa problemen. Flera av 

deltagarna hade önskat att de skulle ha fått mer information om hur operationen skulle 

påverka deras sexuella liv. De önskade att de hade fått bättre hjälp från vården både innan och 

efter ingreppet för att vara mer införstådda i sin situation gällande sexualiteten. Deltagarna 

poängterade även hur mycket information angående sjukdomen, behandlingen, stomin och 

dess krav ifrån vården betydde för dem att kunna gå vidare i livet och uppnå en god hälsa. 

Flera av artiklarnas deltagare var medlemmar i en förening för stomiopererade personer vilket 

hjälpte dem att lättare acceptera sitt nya tillstånd.     

   

9. Diskussion 

I denna litteraturöversikt delas diskussionen in i en metod- respektive resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras och beskrivs bland annat litteraturöversiktens svagheter och 

styrkor. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån litteraturöversiktens syfte, 

bakgrund, teoretisk utgångspunkt och det sammanställda resultatet från relevant forskning och 

litteratur  

 

9.1 Metoddiskussion  

Intentionen var att hitta artiklar om unga vuxna individers upplevelser av sexualitet i samband 

med stomi. Detta var dock inte möjligt eftersom det inte fanns tillräckligt med ny forskning. 

Med en vidare sökning och trunkering av sökorden till ostom*, stoma*, sex* och sexual* blev 

sökresultaten fler och resulterade i artiklar som kunde besvara syftet. Författarnas intention 

var också att alla artiklar skulle vara kvalitativa för att få så personliga upplevelser av 



 
 

sexualitet i samband med stomi som möjligt. Sökningen av kvalitativa artiklar som passade 

syftet var däremot begränsat och därför togs även en kvantitativ artikel med.        

 En svaghet med litteraturöversikten var att forskarna i flera artiklar hade fokuserat på att 

studera deltagarnas livskvalité och hur de upplevde sin kroppsbild efter en stomi. Sexualitet 

ingick endast som en del och var inte syftet med artikeln. Bristen på forskning som enbart 

skildrade upplevelser av sexualitet i samband med stomi ledde till att dessa artiklar valdes 

trots att artiklarna inte enbart hade fokus på upplevelser av sexualitet. Trots det uppfattar 

författarna att artiklarna hade relevans för litteraturöversikten då de till en del kunde besvara 

syftet. Delarna som inte fokuserade på sexualitet valdes ut för granskning och gav en större 

bild av vad som kunde påverka individernas sexualitet.    

 Bristen på forskning om sexualitet och stomi gav inte tillräckligt med resultat för att kunna 

begränsa artiklarna till att enbart omfatta den senaste forskningen. Att inte ha en begränsad 

ram kring årtalen gav dock ett större perspektiv. Vid en jämförelse mellan hur upplevelser 

beskrevs i tidigare forskning jämfört med mer nutida forskning framgår det dessutom att de 

beskrivs på liknande sätt vilket gör att resultaten är jämförbara. En anledning till att 

forskningen är så pass begränsad kan bero på att sexualitet uppfattas som ett känsligt och 

privat område som inte prioriteras inom vården. Enligt Guthire (1999) upplever 

sjuksköterskor det svårt att prata om sexualitet och undviker därför att prata om sådant som 

kan relateras till sexualitet. Svårigheten att tala om ett känsligt ämne kan i sin tur bero på att 

sjuksköterskorna inte har tillräckligt med kunskap om hur de kan närma sig patienten med den 

typen av frågor. Guthire (1999) påpekade också att sjuksköterskor behöver ta reda på sina 

egna uppfattningar kring sexualitet för att känna sig bekväma inför frågor rörande sexualitet. 

Okunskapen kan därför vara en ytterligare orsak till att forskning om sexualitet och stomi än 

idag är begränsad.  

 Även artiklar med enbart unga vuxna var för begränsat och därför kunde ingen 

begränsning till en specifik åldersgrupp göras. Trots att deltagarna i artiklarna var i olika 

åldrar, var alla över 18 år. Att inte ha en begränsad åldersgrupp gav en tydligare och bredare 

bild över att åldern inte hade någon speciell betydelse. Oavsett ålder på deltagarna var deras 

upplevelser kring sexualitet i samband med stomi lika varandra.  

 En ytterligare svaghet i de artiklar som ligger till grund för detta arbete är att de flesta av 

artiklarna rapporterades om kvinnors upplevelser. Männens upplevelser har inte getts samma 

utrymme i artiklarna. Artiklarna har därför inte gett den information om männens upplevelser 

som författarna önskat. Artiklarna visade också att kvinnornas upplevelser återkom oftare än 

männens i resultatet. Resultatet har därmed ett ofrivilligt större fokus på kvinnornas 



 
 

upplevelser. En översiktlig jämförelse mellan kvinnor och män utifrån de artiklar som valdes, 

visade dock liknande erfarenheter och upplevelser kring sexualitet och stomi oavsett kön. 

McCaughan, Prue, Parahoo, McIlfatrick och McKenna (2010) gjorde en jämförelse mellan 

männen och kvinnornas upplevelser av att leva med en stomi. De fann en viss skillnad om att 

män och kvinnor upplevde att livet med stomi påverkade dem på olika sätt. Däremot nämndes 

det inte något om sexuella upplevelser i artikeln, vilket saknades.  

 En annan svaghet i litteraturöversikten är att det, på grund av brist på forskningsresultat, 

inte heller fanns möjlighet att begränsa artiklarna till ett visst geografiskt område. Synen på 

sexualitet kan variera beroende på land och kultur och eftersom ingen begränsning kunde 

göras gavs ett vidare perspektiv kring hur de sexuella upplevelserna påverkas.  

 Det geografiska urvalet, framtvingat av brist på forskning, innebär på ett motsägelsefullt 

sätt även en styrka. Likartade upplevelser kan, trots kulturella och nationella skillnader, 

synliggöras genom artiklarna. Detta med reservation för hur betydelsen av sexualitet kan 

variera mellan länder.  

  

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att få en stomi vid sjukdom innebar en förändrad identitet som 

påverkade individernas hälsa och sexualitet. Sexualiteten är en central del av hälsan som hos 

individerna påverkats av rädsla och oro. Denna rädsla och oro i förhållandet till sexualitet 

uppkom i samband med att stomin tillfördes individen. Därför har författarna valt att lyfta 

fram upplevelserna av rädsla och oro och att diskutera dessa ytterligare utifrån begreppet 

hälsa. För att strukturera resultatdiskussionen har den delats in i två teman: Känslor och 

Informationens betydelse. 

  

9.2.1 Känslor  

Resultatet visade att rädsla för att stomin ska läcka, låta eller lukta var några av de största 

problemen i förhållandet till sexuella aktiviteter. I artikeln av Salter (1992) påvisades likande 

rädslor hos deltagarna. För nästan 50 år sedan visade även Dlin, Perlman & Ringhold (1969) 

att deltagarna i deras artikel upplevde en rädsla för att stomin skulle läcka, låta eller lukta vid 

sexuella aktiviteter. Hälsan som ständigt befinner sig i en föränderlig process påverkas av 

vilken situation individen befinner sig i (Kirkevold, 2000). Om individen befinner sig i en 

situation som ständigt präglas av en rädsla inför sexuella aktiviteter främjas inte hälsan vilket 

även påverkar individens livskvalité. Att få en stomi kan påverka individens integritet, då 



 
 

stomin kan leda till att individen förlorar en del av sig själv. Även fast avföring och ljud från 

tarmen ansågs som en naturlig del av vardagen kunde ändå en avskyvärd känsla väckas om 

det kom på tal, märktes eller hördes. Denna avskyvärda känsla har sannolikt en betydelse för 

det sexuella umgänget och därmed hälsan. 

 Flera resultatartiklar beskrev också att deltagarna kände sig smutsiga och orena om 

stomipåsen inte var tömd vid sexuella aktiviteter. En tömd stomipåse gav känslan av att känna 

sig ren och fräsch vilket då underlättade förhållandet till sexuella aktiviteter. Kropp, själ och 

ande är tre dimensioner som behövs för att individen ska känna sig hel och uppnå hälsa 

(Eriksson, 1984). Att resonera kring detta gör att den kroppsliga dimensionen kan förklaras 

utifrån deltagarnas upplevelse av att känna sig fräscha och att ha en ny ren påse vid sexuella 

aktiviteter. En känsla av friskhet, en bra relation med sin partner och stöd från sjukvården kan 

leda till njutning och mening med livet och på så vis även förklara den andliga dimensionen. 

 Deltagarna i artiklarna kände en skam över stomipåsen som gjorde att de ville dölja den. I 

en artikel av Altsculer et al., (2009) beskrevs det hur betydelsefullt det var att ha en stödjande 

partner vid sin sida som kunde acceptera det nya tillståndet. En god relation med sin partner 

samt ett stöd från sjukvården, kan innebära att individen får en bättre inre balans där 

skamkänslor och rädslor ignoreras. Detta skulle kunna ses som den själsliga dimensionen 

genom att individen får stöd från sin partner och sjukvården. Stödet för individen kan ses som 

en hälsoresurs och bidra till en bättre jämnvikt och inre balans i relation till andra människor 

och sig själv.  

 Deltagarna kände sig även oattraktiva vid sexuella aktiviteter på grund av stomin vilket 

påverkade deras självkänsla. En låg självkänsla kan därför tänkas leda till ett minskat sexuellt 

intresse på grund av osäkerheten kring sig själv. Junkin och Beitz (2005) påvisar att en låg 

självkänsla kan innebära att individen förlorar förmågan att utföra samma sexuella aktiviteter 

som tidigare.   

  

9.2.2 Förändrad kroppsbild 

Att kroppsbilden förändrades och påverkade självkänslan och sexualiteten visade sig också i 

resultatet. Kroppsbilden och självkänslan är liksom sexualiteten en del av hälsan. Därför 

skulle den förändrade kroppsbilden kunna ses som ett hälsohinder som påverkar självkänslan. 

Eftersom hälsohinder också kan innebära lidande kan det medföra att människan behöver 

kämpa för att kunna övervinna detta lidande (Eriksson, 2000). I detta fall skulle stomin kunna 

innebära ett lidande för individen eftersom kroppsbilden förändras. För att övervinna lidandet 

skulle därför individen behöva acceptera sitt nya tillstånd och lära sig leva med stomin. Detta 



 
 

skulle även kunna tänkas bli ett hälsohinder då tankar och känslor till största delen kretsar 

runt stomin och orsakar psykiska svårigheter som påverkar den sexuella hälsan (Berndtsson, 

Carlsson & Persson, 2008). Sexuell hälsa är relaterat till välbefinnande och för att kunna 

uppnå sexuell hälsa behöver individen kunna bortse från rädsla, skuld och skamkänslor 

(Barreto & Valenca, 2013).  

 Förlusten av att kontrollera tarmen gjorde att vuxenrollen hotades. Att inte längre kunna 

styra sina behov kan tänkas bidra till en osäkerhet som påverkar självkänslan negativt. Hos 

vuxna kan vuxenidentiteten hotas genom att individen påminns om tidigare faser från 

barndomen (Nilsen, 2011). I artikeln av Burch (2014) beskriver hon att en låg självkänsla kan 

uppstå då kontrollen av att kunna sköta sin avföring försvinner. Burch menar också att 

förlusten kan ha en psykisk inverkan på individen. Då funktion av att kunna kontrollera 

tarmen försvinner medför det dessutom att individens självbild påverkas. I en artikel av Black 

(2004) skriver hon att stomin kan innebära att självbilden påverkas och medföra att individen 

känner sig oattraktiv och inte önskvärd gentemot sin partner. Det kan därför tänkas vara så att 

den förlorade kontrollen av tarmen har en större påverkan på de sexuella möjligheterna då 

individerna känner sig oattraktiva i förhållandet till sin partner. Orem (2001) menar att en 

funktionell och strukturell integritet utgör en helhet för hälsan. Den förlorade kontrollen av 

tarmen skulle då kunna ses som att hälsan och det psykiska välbefinnandet går förlorat 

eftersom helheten inte uppnås.  

  

9.2.3 Informationens betydelse 

För många deltagare innebar stomin en begränsning, men för en del deltagare var inte 

upplevelsen densamma. Det kan spekuleras kring om detta beror på att dessa individer och 

deras partners fått mer information om sexualitet innan ingreppet, vilket gjorde att de blev 

mer förberedda på den förändrade situationen.  

 Deltagarna i resultatartiklarna beskrev hur betydelsefullt det var för både dem själva och 

deras partner att få information kring sexualitet och hur den kunde påverkas av 

stomioperationen. Om informationen var bristfällig var individerna oförberedda på hur stomin 

skulle påverka deras sexuella hälsa. Silva, Monteiro, Sousa, Vianna och Oliveira (2014) 

beskriver i sin artikel att det var betydelsefullt för partnern att vara involverad och också bli 

informerad om partnerns stomi för att bli mer införstådd kring vad stomin innebar. En del par 

gick skilda vägar efter stomioperationen och anledningen kan vara att partnern inte var 

tillräckligt förberedd på omställningen. Att inte få tillräckligt med information kan ses som ett 

hälsohinder som gör att individen kan få problem och inte uppleva hälsa. Därför kan det 



 
 

spekuleras kring om den bristfälliga informationen kan utgöra en grund för de sexuella 

problem som kan uppstå. Berndtsson et al., (2008) bekräftar att om individer inte alltid får 

tillräckligt med stöd från den sociala omgivningen kan en rädsla och osäkerhet kring 

sexualitet uppstå och försvåra relationer. Även Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas och 

Hultén (2004) betonar vikten av hur betydelsefullt det var att få information om sexualitet 

både innan och efter operationen. 

 Hulter, (2014) och Sundbeck (2013) beskriver att det finns ett behov hos individer som fått 

en stomi att få tala med sjuksköterskan om sexualitet. Därför behöver sjuksköterskan vara 

öppen, lyhörd och skapa en god relation med patienten för att sexuella frågor ska kunna lyftas 

fram. Även om det i litteraturöversikten har lyfts fram att det finns ett behov av att prata om 

sexualitet, behöver sjuksköterskan komma ihåg att det står patienten fritt att tala om 

sexualiteten. Därför kan detta tänkas bli problematiskt om sjuksköterskan inte har förmågan 

att kunna acceptera att patienten inte vill tala om sexualitet. Har inte sjuksköterskan kunskap 

och inte kan besvara frågor rörande sexualitet, kan också sjuksköterskan känna sig 

otillräcklig. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska kunna 

främja hälsa och tillgodose individens individuella behov (Socialstyrelsen 2005). 

 Förutsättningen för att kunna uppleva sexuell hälsa handlar också om att ha förmågan till 

egenvård (Hulter, 2004). Informationen bör därför vara stödjande och uppmuntra till egenvård 

för att kunna främja hälsan. Det kan tänkas vara så att ju längre en individ väntar med 

egenvård och att återgå till sitt vardagliga liv, desto svårare blir det att hitta tillbaka till sin 

ursprungliga vardag och sitt sexuella liv. I Barreto och Valencas artikel (2013) visade de hur 

betydelsefullt det var för sjuksköterskan att ge kunskap till patienterna efter en 

stomioperation. De poängterade också vikten av att individerna skulle informeras om att så 

snabbt som möjligt återgå till sitt dagliga liv för att inte komplikationer skulle uppstå och för 

att uppleva hälsa.  

 Inom vården anses sexualiteten ofta som ett privat och känsligt ämne. Författarna funderar 

på om detta beror på okunskap hos sjuksköterskan eller för att sexualitet uppfattas som ett 

tabubelagt ämne i samhället. För att underlätta för sjuksköterskan att tala om - och främja - 

sexuell hälsa i vårdarbetet kan PLISSIT modellen användas som ett verktyg (Taylor & Davis, 

2006; Annon, 1976). Plissitmodellen står för Permission Limited Information Specific 

Suggestions Intensive Therapy. Plissitmodellens första nivå permission är sjuksköterskans 

ambitionsnivå och innefattar en tillåtande hållning. Det innebär att som sjuksköterska vara 

medveten om att individer har olika sexuella behov och olika sätt att uttrycka dem på. Nivån 

behöver inga specifika förberedelser och handlar om att kunna se och respektera individens 



 
 

sexuella dimensioner. Denna nivå kan i mötet med en patient som har sexuella problem vara 

dyrbar eftersom den kan hjälpa patienten att förebygga sexuella svårigheter som kan uppstå i 

framtiden och påverka hälsan. På denna nivå handlar det om att som sjuksköterska bekräfta 

individens tankar, drömmar och fantasier rörande sexualitet.  

 

9.3 Kliniska implikationer  

Att värna om patientens sexuella hälsa är en del som ingår i en av sjuksköterskans uppgifter, 

men som står i skymundan och ignoreras många gånger på grund av okunskap och osäkerhet. 

I resultatartiklarna framkom det en del besvikelser över den bristande informationen från 

sjukvården om sexualitet. Det tyder på att det behövs mer information till patienten, både före 

och efter stomioperation, om hur förändringarna kan komma att påverka sexualiteten. För att 

mer information om sexualitet ska kunna ges behöver sjuksköterskan mer utbildning om hur 

man ska kunna närma sig patienten. Det kan handla om att få bättre kunskap om hur frågor 

om sexualitet ska tas upp. Eftersom sexualiteten är en del av hälsan blir det också ett 

problemområde som behöver beröras och lyftas fram mer inom sjukvården. Många gånger 

försvinner samtal som har med sexualitet att göra för att det uppfattas som ett känsligt ämne 

att tala om. Sjuksköterskans mål är att främja hälsan, vilket då visar att vidare kunskap och 

utbildning om sexualitet också är nödvändigt för att sjuksköterskan ska känna sig säker i 

förhållandet till sexuella frågor. Därför kan olika modeller, som tillexempel PLISSIT 

modellen vara bra för sjuksköterskan att ha till hands och kunna utgå ifrån vid frågor och 

information om sexualitet. Skulle en sådan modell vara mer uppmärksammad och användas 

flitigt inom sjukvården skulle det vara ett stöd för sjuksköterskan och därmed ge en bättre 

självsäkerhet för att kunna främja sexuell hälsa hos patienten. Dessutom förkommer inte 

sexuella problem enbart vid stomioperation utan kan också förkomma allmänt. Därför bör 

sexualitet uppmärksammas mer allmänt inom vården. Sjuksköterskan ska också ha förmågan 

att se sexualiteten som en del av vårdandet. Artiklarnas resultat visar även att det är 

betydelsefullt att involvera partnern i vården. Därför behövs samtal och information om 

sexualitet också ges till partnern om så önskas.    

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vid sökning efter artiklar som handlade om upplevelser av sexualitet i samband med stomi 

var det få av artiklarna som enbart hade fokus på upplevelser kring sexualitet. I överlag fanns 

det inte många artiklar som tog upp sexualitet och stomi. Ännu färre artiklar fanns det om 



 
 

männens upplevelser av sexualitet i samband med stomi. I de flesta artiklar var det endast 

kvinnor som hade blivit intervjuade. Det var bara i ett fåtal av artiklarna som deltagarna var 

både män och kvinnor. Artiklarna visade dock inte på om det fanns någon skillnad beroende 

på kön, vilket kan ses som en brist i resultatet. Vid litteraturöversikten hittades inte en enda 

artikel som enbart innehöll männens upplevelser kring sexualitet. Därför skulle det behövas 

mer forskning utifrån männens perspektiv och deras upplevelser för att kunna få en tydligare 

uppfattning om hur männens sexualitet påverkas när de har en stomi. I en artikel påvisades en 

viss skillnad om att män och kvinnor upplevde att livet med stomi påverkade dem på olika 

sätt (McCaughan, Prue, Parahoo, McIlfatrick & McKenna 2010). Däremot nämndes det inte 

något om sexuella upplevelser i artikeln, vilket saknades. Det skulle därför vara intressant att 

få fram fler artiklar som fokuserar på upplevelserna av sexualitet i samband med stomi. 

Framförallt på männens upplevelser för att få en bättre bild av likheter och skillnader mellan 

könen.  

 

9.5 Slutsats  

Sexualitet är en privat del av livet som lätt påverkas av förändrade situationer som kan beröra 

den sexuella hälsan. Resultatet av denna litteraturöversikt har visat att få en stomi kan leda till 

att individen kan få sexuella svårigheter som uttrycker sig i smärta på grund av förändringarna 

i underlivet. Stomin kan leda till rädsla och oro inför sexuella aktiviteter eftersom den kan 

läcka, låta eller lukta. Att ha en stöttande partner vid sin sida som inte påverkades lika mycket 

av den nya situationen var ett skydd för individen. Att kunna prata om och sätta ord på sina 

problem är inte alltid lätt, speciellt inte när det gäller sexualitet. Därför underlättar det om 

sjuksköterskan har erfarenhet och kunskap om sexualitet och vågar skapa ett öppet klimat 

med patienten. God information gällande sexualitet från sjukvården visade sig ha en positiv 

inverkan på deltagarnas upplevelser av sexualitet om de hade fått en chans att förbereda sig 

inför sin nya situation med att leva med en stomi. Däremot tyckte inte alla deltagare att de 

hade fått tillräckligt med information, vilket medförde att deltagarna blev oförberedda på hur 

stomin skulle påverka deras liv och gjorde att de fick en negativ bild av sexualitet.  
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11. Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 9/2 Sexuality AND 

experience AND 

ostomy  

12 Full text, peer reviewed 7 2 Ramirez, M., Mcmullen, C., 

Grant, M., Altschuler, A., 

Hornbrook C, M. & Krouse 

S, R.  

5/2 Stoma AND 

sexuality 

30 Full text, peer reviewed,  8 2 Persson, E. & Hellström, A-

L.  

  

9/2 

 

Sexuality AND 

ostomized 

1 Full text, peer reviewed 1 1 Lopes de Sousa, A F., 

Acelino Francisco Luz 

Nunes Queiroz,A., 

Feitosa Mourão, L., Braz de 

Oliveira, L., Dean Barbosa 

Marques, A. & Cardoso 

Nascimento, L.  

 

9/2 

 

Colostomy AND 

sex* AND 

experience 

10 Full text, peer reviewed, 

abstract available, 

4 1 Andersson, G., Engström, 

Å., & Söderberg, S.  

 

 

12/3 Ostomy surgery 

AND sexuality 

41 Abstract available, peer 

reviewed 

2 2 Erwin- Toth, P. 

MEDLINE  12/3 

 

 

Ileostomy AND 

sexuality AND 

experience 

3 Full text, abstract available, 

english language 

2 1 Berndtsson, I., Linholm, E 

& Ekman, I.  

Academic Search Complete 9/2 

 

Stoma* AND 

sexual* AND 

experience 

23 Full text, peer reviewed 3 1 Rozmovits, L. &  

Ziebland, S.  

 

 

DOAJ 10/2 Experience AND 

sexual* AND 

colostomy  

5  3 2 De Paula, M.A.B., 

Takahashi, R.F., & De 

Paula, P.R. 
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Pinar, G., Ayhan, A. & 

Pinar, T. 

  

 

PubMed 10/2 

 

Stoma AND sex 

AND sexuality 

13 Full text,  5 1 Manderson, L.  
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12. Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Andersson, G., 

Engström, Å., & 

Söderberg, S.  

 

A chance to 

live: Women´s 

experiences of 

living with a 

colostomy 

after rectal 

cancer surgery 

 

2010 

Sverige  

International Journal of 

Nursing Practice 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

en kolostomi efter en rektal 

cancer operation. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Kriterierna var att det 

skulle vara kvinnor mellan 60-

65 år som fått en kolostomi 

efter rektalcancer. 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys  

I resultatet framkom två huvudteman Insecurity 

about life och A bridge to life. I det första 

huvudtemat framkom också ett undertema 

feeling restricted by the colostomy där det 

framkom att det dagliga livet påverkades av 

stomin. Kvinnorna upplevde att sexlivet 

förändrades i samband med en 

rektalamputation som ledde till stomi. De 

upplevde vaginala smärtor under samlagen och 

upplevde en oro och rädsla kring lukt och gas 

från stomin.  

Berndtsson, I., 

Linholm, E & 

Ekman, I. 

Thirty Years 

of Experience 

Living With a 

Continent 

Ileostomy: 

Bad 

Restrooms- 

Not My 

Reservoi- 

Decide My 

Life.  

2005 

Sverige 

Journal of Wound, 

Ostomy and Continence 

Nursing 

Att beskriva långsiktiga 

anpassningar hos personer 

som har en kontinent 

ileostomi.  

Design: Kvantitativ 

Urval: 121 personer som för ca 

30 år sedan opererats för 

ulcerös colit på samma sjukhus. 

Datainsamling: Enkäter med 36 

frågor som besvarades utifrån 

en skala. 

Analys: Wilcoxons 

rangsummetest 

Genom enkäter där en del av frågorna handlade 

om sexuell aktivitet fram kom det att 

deltagarna hade upplevt oro och pinsamhet 

kring sexuella aktiviteter och upplevde sig som 

osexiga. En del av deltagarna upplevde även att 

de fick en bättre hälsa och lättare att njuta av 

sexuella aktiviteter efter operationen. 

De Paula, M.A.B., 

Takahashi, R.F., &  

De Paula, P.R. 

 

 

Experiencing 

sexuality after 

intestinal 

stoma 

 

2012 

Brasilien  

Journal of 

Coloproctology (Rio de 

Janeiro) 

 

Att identifiera sociala 

relationer i termer av 

sexualitet efter stomin. 

Design: Kvalitativ (deskriptiv)  

Urval: 15 individer med 

tarmcancer eller IBD som haft 

stomi över 21 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

Upplevelserna kring sexualitet påverkades av 

smärta och rädsla i förhållande till stomin. 

Individerna upplevde sig också obekväma med 

påsen på magen vilket gjorde att en känsla av 

skam ständigt påverkade deras sexuella 

intresse. 

Erwin- Toth, P. The effect of 

ostomy 

surgery 

between the 

1999 

USA 

Journal of Wound 

Ostomy and Continence 

Att undersöka påverkan av att 

ha fått en stomi i tidig ålder, 

6-12 år och den psykosociala 

utvecklingen under 

Design: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna svarade 

genom en annons där de första 

10 som uppfyllde kriterierna 

Under ungdomen var kroppsbilden ett stort 

problem gällande deras sexuella utveckling. De 

ville lita och vara säker på sin partner innan de 

hade ett sexuellet umgänge. Detta visade sig ha 
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ages of 6 and 

12 years on 

psychosocial 

development 

during 

childhood, 

adolescence, 

and young 

adults  

Nursing barndomen, ungdomen och 

den yngre vuxna åldern med 

personer med olika etnografi.  

 

fick delta. De skulle vara 

mellan 25-45 år och 

stomiopererats i ung ålder. 

Datainsamling: Intervjuer med 

deskriptiv ansats. Ljudinspelade 

intervjuer. Frågorna var 

blandade: deskriptiva, 

strukturerade och hade 

kontraster.  

Analys: Etnografisk analys 

 

en positiv inverkan då det påverkade deras 

självförtroende inför framtida sexuella 

aktiviteter.  

Lopes de Sousa, A 

F., Acelino 

Francisco Luz 

Nunes Queiroz,A., 

Feitosa Mourão, L., 

Braz de Oliveira, 

L., Dean Barbosa 

Marques, A. & 

Cardoso 

Nascimento, L.  

 

Sexuality for 

the ostomized 

woman: 

contribution to 

nursing care 

2013 

Brasilien 

Academic Journal 

Att ta reda på innebörden av 

sexualitet hos kvinnor som 

har stomi. 

Design: Kvalitativ  

Urval: kvinnor som var över 18 

år och hade en permanent stomi 

fysiskt och känslomässigt 

tillstånd för att delta  

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

Analys: Fyra huvudteman  

I resultatet framkom en känsla av skam hos 

kvinnorna som ledde till minskad sexuell lust 

och ett minskat sexuellt intresse. Kvinnorna 

upplevde sig besvärade kring den nya 

situationen och beskrev partnern som ett stort 

stöd. Respekten gentemot sexualiteten gjorde 

det lättare för kvinnorna att få tillbaka sitt 

sexuella intresse.   

Manderson, L. Boundary 

breaches: the 

body, sex and 

sexuality after 

stoma surgery 

 

2005 

Australien 

Social Science & 

Medicine 

Att undersöka hur män och 

kvinnor med permanenta 

inkontinens problem hanterar 

sin sexualitet kring deras 

kroppsliga opålitlighet och 

hur de anpassar sig till att leva 

med stomi 

Design: Kvalitativ  

Urval: 32 individer mellan 24-

82 år som alla haft stomi minst 

under halv år.  

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer som spelades in 

Analys: Innehållsanalys 

I resultatet framkom det att vuxenrollen 

påverkades av att få en stomi på grund av 

förlusten att inte kunna kontrollera sin tarm. 

Individerna fick en försämrad självkänsla och 

kroppsuppfattning, som gjorde att de upplevde 

sig som osexiga och ville kunna dölja 

stomipåsen under intima stunder. Stomin 

gjorde också att flera individer upplevde 

svårigheter kring sociala relationer.  

Persson, E. & 

Hellström, A-L.  

 

Experiences 

of Swedish 

Men and 

Women 6 to 

12 Weeks 

after Ostomy 

Surgery  

 

2002 

Sverige 

Wound, Ostomy and 

Continence Nurses 

Society (MARK) 

Att beskriva patientens 

upplevelse med fokus på 

kroppsbilden 6-12 veckor 

efter en stomi operation. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Individer som haft stomi 

i minst sex månader valdes ut 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor 

Analys: Innehållsanalys 

Det framkom sju teman i resultatet där 

Influence of sexual life var ett utav dem. I detta 

tema beskrev individer att de upplevde en 

rädsla för smärta, läckage och gaser vid 

samlag, vilket gjorde att sexuella aktiviteter 

inte återupptagits hos alla. Upplevelsen av att 

vara oattraktiv förekom på grund av stomin 

som gjorde att individer ville dölja påsen med 
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lösare kläder.  

Pinar, G., Ayhan, 

A. & Pinar, T. 

Emotions of 

Gynecologic 

Cancer 

Patients 

Dealing with 

Permanent 

Colostomy: A 

Qualitative 

Interview 

Study* 

2013 

Turkiet 

Journal of Cancer 

Therapy 

Att beskriva det 

känslomässiga tillståndet hos 

patienter med kolostomi med 

gynekologisk cancer.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Bland kvinnor som 

kommit för rutinuppföljning i 

öppenvården. Det var frivilligt 

att delta men de skulle vara 

minst 18 år och haft stomi minst 

6 månader. 

Datainsamling: 

Semistruturerade intervjuer, 

inspelning och enkäter 

Analys: Innehållsanalys 

I resultatet visade det sig att kvinnor upplevde 

obehag kring sin sexuella identitet på grund av 

stomin. Förlusten av att inte kunna kontrollera 

tarmen och hela tiden ha en rädsla för att 

stomin skulle låta, läcka eller lukta gjorde att 

flera kvinnor upplevde sig som smutsiga. 

Kvinnorna upplevde en svårighet kring att hitta 

någon form av sexuell njutning där stomin inte 

var i vägen.  

Ramirez, M., 

Mcmullen, C., 

Grant, M., 

Altschuler, A., 

Hornbrook C, M. 

& Krouse S, R. 

Figuring Out 

Sex in a 

Regonfigured 

body: 

Experiences 

of female 

Colecteral 

Cancer 

survivors with 

Ostomies.  

 

2009 

USA 

Women & Health 

Att granska upplevelserna hos 

30 kvinnor med stomier på 

grund av kolorektalcancer och 

belysa de sexuella 

utmaningarna och 

anpassningar som uppkommit 

efter operation och 

behandling. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnorna kontaktades 

via rekrytering tills de hittat 30 

stycken potentiella kvinnor, 

som sedan kallades till intervju. 

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys: Grounded theory 

I intervjuerna visade det sig att kvinnorna 

upplevde sig som motbjudande och smutsiga 

vid sexuella aktiviteter om inte stomipåsen var 

ny eller tömd. Kvinnorna upplevde en 

lättnadskänsla om påsen var ny och övertäckt 

vid samlag. Kvinnorna upplevde samlagen som 

smärtsamma vilket gjorde att de kände sig 

otillräckliga för sin partner.   

Rozmovits, L. &  

Ziebland, S. 

Expressions of 

Loss of 

Adulthood in 

the Narratives 

of People 

With 

Colerectal 

Cancer 

 

2004 

England 

Qualitative Health 

Research 

Att beskriva aspekter av 

ångest som uttryckts av 

patienter som har 

kolorektalcancer genom deras 

personliga berättelser om 

deras sjukdom för att få en 

mer detaljerad förståelse av 

sjukdomens inverkan på deras 

identitet och självförståelse.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 39 individer mellan 33-

87 år med kolorektalcancer 

rekryterades via stödgrupper 

och sjukhus   

Datainsamling: Djupintervjuer 

med narrativ del samt semi-

strukturerade frågor  

Analys: Innehållsanalys 

Genom intervjuerna framkom ett antal 

subteman som var sammanhängande med 

sjukdomens påverkan på identiteten hos 

individerna. Ett av de subteman som framkom 

var stomins påverkan av den sexuella 

identiteten. Flera av individerna upplevde att 

det var pinsamt att ha en påse på magen och 

inte kunna kontrollera sin tarm och ville därför 

ha större kläder för att täcka påsen. Samt en 

rädsla och oro för lukt, ljud och läckage som 

gjorde att deras sexuella lust minskade.  


