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Abstract 
Background: Stoma surgeries are increasing in Sweden each year. Colorectal cancer, 

inflammatory bowel diseases, and trauma are some conditions that might lead to an ostomy. 

Having an ostomy could bring changes to the body and the person’s body image, leaving the 

person feeling imprisoned in his or her own body. 

Aim: The aim was to illuminate people’s experiences of getting and living with an ostomy. 

Method: A literature-based study was conducted in which nine qualitative articles were 

studied and analysed. Three new themes and eight sub-themes arose from the analysed 

articles. 

Results: The main themes of the study were: ”Changes in close relationships and sexual life”, 

where it was found to be difficult to start a new sexual relationship after the surgery and that 

the stoma also had effects on family relations and friendships. ”Limitations in social and 

physical activities”, where the result showed that persons with ostomies were constantly 

worried about leakage and odour, and had difficulties performing physical activities such as 

work or exercise. ”A new self”, people who had had stoma surgery were found to experience 

difficulties in adapting to their new body and accepting the stoma as part of their body. 

Common for all themes was the importance of support from family and friends. 

Conclusion: Persons who have had colostomy or ileostomy surgery all have different needs 

and challenges. It is important to see to their individual needs. 

Keywords: Body image, life experience, ostomy, patient experience, social adaptation. 



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Antalet stomioperationer ökar för varje år i Sverige. Orsakerna till behovet av stomi kan till 

exempel vara kolorektalcancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, förlossningsskador eller 

trauman. Denna litteraturstudie visar att livet efter en stomioperation är fullt av utmaningar. 

Oron för läckage och dålig lukt är något som aldrig lämnar de stomiopererade personerna. 

Stomin komplicerar intima relationer och kan hindra sökandet efter en livskamrat. Den 

förändrade självbilden hos den stomiopererade personen och även hur andra ser på personen 

påverkar alla typer av relationer. Arbetsliv och socialt umgänge kan bli lidande på grund av 

fysiska begränsningar och oförutsägbart flöde i stomin. Personer som lever med stomi får 

vänja sig vid att alltid packa med sig ombyteskläder och extra stomiförband på grund av 

risken för pinsamma olyckor. De måste också lära sig vilken mat som är lämplig eller 

olämplig att äta för att stomin ska fungera på bästa sätt. Personernas självbild skadas ofta och 

många får svårt att acceptera sin nya kropp. En annan utmaning som de stomiopererade 

personerna ställs inför är att hitta kläder som passar. Många väljer stora pösiga kläder som 

döljer stomin och måste ofta byta ut hela sin garderob efter operationen. Skärp och bilbälten 

ställer också till bekymmer på grund av stomins placering på magen. Dock är det inte alla som 

upplever sin stomi som något dåligt. Många som fått sin stomi på grund av inflammatoriska 

tarmsjukdomar upplever den som en räddning då de knappt klarade av att föra ett normalt liv 

innan operationen på grund av sina sjukdomssymtom. Alla personer som får en stomi har 

olika förutsättningar. De har olika sjukdomshistoria och livssituation och behöver därför 

individanpassad och personcentrerad vård. Vad som verkar vara gemensamt för dem alla är 

dock vikten av stödet från deras anhöriga. Stöttande vänner och familj kan vara avgörande i 

personernas anpassning till sitt nya liv med stomi. De spelar även stor roll i de stomiopererade 

personernas uppbyggnad av självförtroende och mod. 
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Inledning 
Varje år ökar antalet genomförda stomioperationer i Sverige. Det finns många olika 

sjukdomstillstånd som kan leda till en stomioperation. En stomi kan upplevas som en 

räddning för personer som länge lidit av sjukdomssymtom såsom frekventa diarréer vilket 

gjort det svårt att lämna hemmet och ha ett fungerande vardagsliv. Det kan också kännas som 

ett enormt nederlag för andra som upplever att deras livskvalitet sjunker när de får en stomi 

och kanske tvingas ge upp fritidsaktiviteter eller arbeten. Efter en akut operation händer det 

att personen vaknar upp med en stomi utan någon förvarning. Plötsligt är stomin bara där och 

personen tvingas leva med den. Detta kan göra det ännu svårare att acceptera och anpassa sig 

till ett liv med stomi.  

Personer som får en stomi har olika utgångslägen. De har olika sjukdomshistoria och framtid. 

De är i olika åldrar och har olika behov och önskningar. Sjuksköterskor behöver kunna hjälpa 

de här personerna, inte bara rent praktiskt och omvårdnadsmässigt, utan även känslomässigt. 

För att kunna göra det behöver sjuksköterskorna veta mer om personernas erfarenheter och 

om hur de upplever sitt liv efter att de fått sin stomi, både fördelar och nackdelar. Genom att 

få mer kunskap om detta kan sjuksköterskorna bättre hjälpa patienter med motivation och 

anpassning. Detta är ett steg i riktningen mot en mer personcentrerad vård. 

Bakgrund 

Historisk bakgrund 
År 2016 levde ca 43 000 personer med stomi i Sverige och antalet ökar för varje år (Blixt, 

Hiort, & Tollin, 2017). Innan 1700-talet var operationer i bukhålan i princip omöjliga att 

genomföra (Lauridsen Towestam, 2017). Dock beskrev den franske läkaren Littré redan 1710 

en teoretisk modell för en kolostomi. Utvecklingen fortsatte i Frankrike och 1779 gjordes den 

första kolostomin. Den första ileostomin gjordes 1903 och tekniken utvecklades på 1950-talet 

till den teknik med everterad (ut- och invänd) tarm som används än idag (Lauridsen 

Towestam, 2017). Trots att stomioperationerna började genomföras redan före 1800-talet 

utvecklades inte ändamålsenliga stomiförband förrän på 1930-talet. På 1940-talet kom de 

första stomipåsarna som då limmades fast på kroppen med ett tvåkomponentslim. År 1957 

kom den första självhäftande stomipåsen i plast (Berndtsson, 2008). 

Orsaker till stomioperationer 
Rektalcancer är den vanligaste orsaken till stomi och innebär tumörer i rektum (ändtarmen) 

(Blixt, Hiort, & Tollin, 2017). Om tumören sitter nära eller i analkanalen är den vanligaste 

behandlingen rektumamputation. Detta innebär att tumören samt rektum, analmuskelaturen, 

analkanalen och analöppningen opereras bort. En kolostomi måste då skapas eftersom 

personen inte längre har någon analöppning. Symtom på rektalcancer kan vara blödning från 

ändtarmen, buksmärta och avföringsrubbningar (Graf & Ihre, 2017). Rektalcancer är något 

vanligare hos män än hos kvinnor och prevalensen ökar med stigande ålder. Den största 

åldersgruppen hos båda könen är mellan 60 och 80 år (Socialstyrelsen, 2016).  

Inflammatoriska tarmsjukdomar kan också leda till stomi (Halfvarson, 2017). Exempel på 

dessa sjukdomar är Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Båda sjukdomarna debuterar oftast 

relativt tidigt i åldrarna, 15 - 40 år. Dessa sjukdomar kan ge symtom som magsmärtor, lösa 

frekventa avföringar eventuellt med slem eller blod, viktnedgång, allmänpåverkan och trötthet 

(Halfvarson, 2017). Vid svåra skov kan en person med Ulcerös kolit ha upp till 20 blodiga 

diarréer på ett dygn. Operation kan bli aktuell om rekommenderade behandlingar inte 

fungerar vid skov, om tarmen perforerats (spruckit) eller vid akut rektalblödning. Ulcerös 

kolit kan dessutom på lång sikt leda till koloncancer (Lundstam, 2008).  
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Efter en svår förlossning kan kvinnan få nervskador som ger nedsatt slutmuskel- eller 

bäckenbottenfunktion eller generell bäckenbottenmuskelsvaghet. Detta kan leda till 

analinkontinens som i värsta fall kan resultera i en stomioperation (Gylin, 2018). Då 

oförutsedda händelser såsom skador vid förlossning eller trauman och olyckor kan leda till 

stomioperationer såväl som inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer kan det hända vem 

som helst i alla åldrar. 

Stomi  
Ordet stomi betyder mun eller öppning (Persson, 2008a). I denna studie kommer begreppet 

stomi att syfta på tarmstomier, det vill säga kolostomier och ileostomier. Då en stomi läggs 

från kolon, tjocktarmen, kallas den kolostomi och om den läggs från ileum, tunntarmens nedre 

del, kallas den ileostomi. En ileostomi får lösare och mer frekvent avföring än en kolostomi 

(Persson, 2008a). Mindre vätska från avföringen hinner absorberas innan den når ileostomin 

jämfört med en kolostomi. När en stomioperation utförs görs en öppning i bukväggen där en 

bit av tarmen förs ut. Delen som kommer att ligga utanför kroppen vänds ut och in och kanten 

sutureras (sys) fast i den kringliggande huden. Efter en operation kommer ingen avföring 

längre via analöppningen, utan kommer ut via stomin (Ericson & Ericson, 2012). 

I vissa fall kan kirurgen göra en reservoar av en bit tarm i anslutning till stomin, en så kallad 

”Kocks reservoar”, som gör stomin kontinent. Dessa operationer har flera allvarliga 

komplikationer såsom prolaps (ett framfall av stomin som då blir mycket längre än normalt), 

abscesser (instängda varhärdar) och inflammation i reservoarens slemhinna. 

Komplikationerna innebär stor risk för reoperation och på grund av den risken utförs inte 

många stomioperationer med reservoar. Stomiopererade personer, utan reservoar, har inte 

någon kontroll över sin tarmtömning eller gasavgång (Lundstam, 2008). Det innebär att 

personer med stomi måste vänja sig vid nya tarmvanor, till exempel annan konsistens och 

tömningsfrekvens. Stomin kan vara mycket oförutsägbar i fråga om tömning och gasavgång 

vilket kan skapa problem och oro (Persson, 2008a).  

Stomiförband 

Stomin täcks med ett särskilt för ändamålet utvecklat förband som sluter tätt mot huden 

runtom stomin och som samlar upp avföringen i en påse. Stomins avsaknad av nerver gör att 

den inte är känslig för beröring, dock är den upplagda tarmslemhinnan känslig och 

lättblödande (Persson, 2008a). Det finns två typer av stomiförband (Hallén, 2017). Det ena är 

ett endelsförband. Det innebär att påsen och häftanordningen med en hudskyddande platta 

sitter ihop och hela förbandet tas bort vid byte. Endelsförband byts en till två gånger om 

dagen eller vid behov och används vanligtvis vid fast avföring. Påsen kan vara sluten eller 

tömbar. Tvådelsförband är den andra typen. Det består av en hudskyddande platta som fästs 

på huden runt stomin och en påse som fästs på plattan. Påsen kan vara sluten eller tömbar. 

Tömbara påsar används vid lös avföring (Hallén, 2017). Den frätande avföringen skapar ofta 

problem med huden runtom stomin, därför är den hudskyddade plattan fördelaktig. Den sitter 

oftast kvar och skyddar huden även vid läckage (Persson, Stomier, 2008b). 

Kroppen och lidandet som teoretiska utgångspunkter 
Genom sin kropp får människan tillgång till sina sinnen (Lindwall, 2004). På så sätt kan hon 

förnimma förändringar i kroppen eller omgivningen utanför. Kroppen kan ses och uppfattas 

på olika sätt. Kroppsförnimmelsen avser känslan eller uppfattningen av den egna kroppen. 

Kroppsföreställningen avser synen på den egna kroppen, både den inre och den yttre bilden av 

den (Lindwall, 2004). Människors uppfattning om den egna kroppen påverkas av de rådande 

idealen i samhället (Lindwall, 2017). Det kan handla om sexualitet, doft, skönhet och styrka. 

Människan upplever livet genom sin kropp. I kroppen finns människans identitet. Det är 

kroppen som gör människan synlig för andra. Alla minnen och känslor, krafter och rädslor 
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finns i kroppen. Om kroppen blir sjuk blir den plötsligt människans motståndare. Människan 

kan känna sig som en fånge i sin egen kropp (Lindwall, 2017). När kroppen drabbas av en 

sjukdom känner sig människan splittrad eftersom kroppen begränsar och sätter gränser 

(Lindwall, 2004). En sjuk kropp ger en känsla av maktlöshet och känslan av att inte längre 

vara hel. Vid kirurgiska ingrepp som ändrar både kroppsutseende och kroppsfunktion tvingas 

personen att kämpa för att finna ett sätt att återigen känna sig hel (Lindwall, 2004).  

Eriksson (1994) beskriver begreppet lidande som något en människa måste leva med. Det är 

något negativt eller ont. Vidare beskriver författaren ett själsligt och andligt lidande inom 

sjukdomslidandet, ett lidande som orsakas av upplevd förnedring eller skam relaterat till 

sjukdomen. Upplevelserna kan komma från fördömande attityder från vårdpersonal eller från 

det sociala sammanhanget (Eriksson, 1994). En stomi kan orsaka stora skamkänslor hos 

personen. Lidandet personen upplever när stomin plötsligt avger en obehaglig doft som fyller 

luften i restaurangen är mycket stort (McGarth, 2017). Lidande kan ses som en kamp där 

människan måste bestämma om hon vill kämpa eller ge upp (Eriksson, 1994). I den kampen 

spelar sjuksköterskan stor roll. Sjuksköterskan måste hjälpa sina patienter att kämpa och inte 

ge upp. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande. Omvårdnaden från sjuksköterskorna 

utgår från en humanistisk grundsyn och ska alltid utövas med personen i fokus (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). I omvårdnaden av dessa personer behöver sjuksköterskan se 

personen i sitt sammanhang, till exempel i sin familj, vilken roll personen har och hur den 

rollen påverkas av stomin (Persson, 2008b).  

Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom problemområdet har till exempel genomförts ur ett 

anhörigperspektiv. Partners till de stomiopererade fick berätta om sina upplevelser av sex och 

livet tillsammans efter operationen. Problem som impotens och humörsvängningar kom till 

ytan (Sarabi, Navipour, & Mohammadi, 2017). I en annan studie beskriver partners till de 

stomiopererade personerna svårigheter i sexuallivet på grund av till exempel dålig lukt, 

partnerns ändrade kroppsuppfattning och det faktum att hen inte stod ut med att titta på stomin 

(Barreto & Valena, 2013). En studie om ömsesidighet i ett förhållande vad gäller behovet av 

vård i relation till hur bra vård den anhörige kan ge, visar att anhörigvård kan ha stora fördelar 

såväl som nackdelar, men det måste finnas balans mellan behovet av vård hos den opererade 

och förmågan och viljan att ge den hos partnern (Altschuler et al., 2018). Forskning visar 

också att anhöriga upplever bristande information från vården om hur det kan vara att leva 

med en person med stomi (Kjaergaard Danielsen, Burcharth, & Rosenberg, 2013). 

Sjuksköterskans roll 
Enligt ICN:s etiska kod är sjuksköterskans uppgift att främja och återställa hälsa, lindra 

lidande och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Hens huvudområde är 

omvårdnad och hen bör ha ett humanistiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a). Lidandet som personer upplever som står inför eller har genomgått en stomioperation 

bör i allra högsta grad adresseras av sjuksköterskan. Genom att ta sig tid till att lära känna 

personen och ta reda på hens farhågor, förväntningar och föreställningar kan sjuksköterskan 

lindra lidandet för personen genom att informera, stötta, förklara och lyssna. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet 

tillgodoses. Det står även att närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen av 

vården. I omvårdnaden av stomiopererade personer är det mycket viktigt att sjuksköterskan 

involverar de närstående och informerar om vad som kommer att ske, både för deras och den 

stomiopererade personens trygghets skull. 
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Problemformulering 
År 2016 levde 43 000 svenskar med stomi och antalet stomioperationer ökar för varje år. 

Cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar och förlossningsskador är några av orsakerna, men 

även olyckor och trauman kan resultera i behov av stomi. Många personer med stomi lider på 

olika sätt, antingen av sjukdomen som orsakat behovet av stomin eller av de kroppsliga och 

själsliga förändringar en stomioperation för med sig. Sjuksköterskor har kunskap i 

omvårdnaden och det praktiska kring stomiskötsel. Tidigare forskning har dock visat att 

patienter och deras anhöriga anser att informationen från vården varit bristfällig vad gäller vad 

som kan förväntas i det dagliga livet och samlivet efter stomioperationen. Genom att 

sjuksköterskorna lär sig mer om upplevelserna av att leva med en stomi kan de bättre 

förbereda patienter på vad som väntar dem efter stomioperationen och även hjälpa dem att 

anpassa sig till sitt nya liv med en stomi.  

Syfte 
Syftet är att belysa upplevelser av att få en stomi och att leva med den.  

Metod 
För att öka förståelsen för det valda ämnet, finna en ny helhet i tidigare forskning och 

applicera den till praktisk användbar kunskap för omvårdnadsarbetet användes metoden ”att 

bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning” (Friberg, 

2017). 

Litteratursökning 
Osystematiska sökningar i samband med valet av ämne utfördes för att skapa en uppfattning 

om ämnet och om det fanns tillräckligt med befintlig forskning. I sökningarna framgick att det 

fanns många studier gjorda inom ämnet. De osystematiska sökningarna gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed samt i Google Scholar. Trunkering (*) används för att få med ordets alla 

böjningar i sökningen. Boolesk sökteknik används för att sätta de valda sökorden i relation till 

varandra på olika sätt (Östlundh, 2017). I sökningarna användes orden ”and” och ”or”. 

Genom att använda ”and” begränsas sökningen till artiklar som innehåller alla orden som 

innefattas av ”and”. Genom att använda ”or” utökas sökningen till artiklar som innehåller 

antingen det ena sökordet eller det andra (Östlundh, 2017). Detta gjordes både i Cinahl och 

PubMed. Då syftet var att belysa upplevelser av att få och leva med stomi valdes olika ord för 

stomi, ”ostomy”, ”colostomy” och ”ileostomy” i de systematiska sökningarna. För att hitta 

artiklar som handlade om upplevelser användes sökorden: ”quality of life”,”life experience”, 

”coping strategies”, ”body image”, ”experience” och ”adaptation”. Sökordet ”patient* 

experience” användes för att få personernas egna perspektiv och upplevelser. Till en början 

var litteraturstudieförfattarnas syfte att belysa upplevd livskvalitet hos personer med stomi, 

därför gjordes flera sökningar med sökordet ”quality of life”. Det visade sig dock att den 

mesta forskningen kring livskvalitet var kvantitativ. Då litteraturstudieförfattarna var 

intresserade av beskrivande data ändrades litteraturstudiens syfte till att belysa upplevelser av 

att få en stomi och att leva med den. Sökordet gav även kvalitativa resultat som kunde 

användas i litteraturstudien. För att bredda sökningarna och finna nya infallsvinklar gjordes 

sekundärsökningar på utvalda artiklars ämnesord (Östlundh, 2017), såsom ”coping 

strategies”, ”adaptation” och ”body image”, vilket gav relevanta resultat. 

Litteraturstudieförfattarna studerade även utvalda artiklars referenslistor för att finna relevant 

forskning. En artikel valdes ut på detta sätt. Artikeln söktes sedan upp i PubMed för att kunna 

redovisas i en söktabell (se bilaga I). Dock var artikeln så ny att den ännu inte tilldelats några 

Meshtermer i PubMed, därför söktes den fram genom att endast använda allmänna sökord. 

För att endast få fram ny och relevant forskning begränsades sökningarna till artiklar 
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publicerade mellan 2008 och 2018. Begränsning gjordes även till Peer Review i Cinahl och 

till abstract i PubMed för att kvalitetssäkra materialet. Sökningarna begränsades även till 

artiklar publicerade på engelska. 

Urval 
Litteraturstudien inkluderade artiklar som handlade om personer som levde med en ileostomi 

eller kolostomi. Artiklar som uteslutande handlade om personer med stomier med Kocks 

reservoar exkluderades då litteraturstudien inriktades på erfarenheter av inkontinenta stomier. 

Studien inkluderade vuxna människor över 18 år. De valda artiklarna granskades enligt en 

kvalitetsgranskningsmall bearbetad av Högskolan Väst (se bilaga II) med utgångspunkt i en 

mall presenterad i Willman, Stoltz, och Bahtsevani (2011). Artiklarna graderades från grad I 

till grad III där grad I hade högst kvalitet. Av de nio artiklar som valdes ut för analys 

bedömdes sex artiklar ha grad I och tre stycken ha grad II (se bilaga III).  

Analys 
Analysen utfördes enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). I enlighet med det första 

steget i modellen började litteraturstudieförfattarna med att läsa det utvalda materialet ett 

flertal gånger för att få en förståelse för innehållet och för att kunna överblicka resultaten i de 

valda artiklarna. Litteraturstudieförfattarna skiljde i det andra steget ut rubriker ur materialets 

resultat och analyserade innehållet under varje rubrik för att kunna finna huvudfynd som 

svarade mot litteraturstudiens syfte. I tredje steget görs enligt Friberg (2017) en schematisk 

sammanställning av teman och subteman från materialets resultat. Litteraturstudieförfattarna 

skrev ner varje huvudfynd på lösa papper och sorterade in dem i fem teman. I det fjärde steget 

skapas egna teman och subteman av de likheter och skillnader som funnits i det analyserade 

materialet (Friberg, 2017). Litteraturstudieförfattarna studerade noga innehållet i de fem 

temana och flyttade runt huvudfynden och parade ihop dem efter likheter i innehållet. Två av 

de fem första huvudtemana blev istället till subteman då de inte var tillräckligt stora och på så 

sätt skapas de tre huvudtemana. Inom de tre huvudtemana delades innehållet upp i 

sammanlagt åtta mindre, mer specifika subteman. Alla delar diskuterades av båda 

litteraturstudieförfattarna för att försäkra rätt tolkningar och korrekt tematisering. En stor del i 

processen var att gå tillbaka i arbetet för att försäkra att det förhöll sig till syftet (Friberg, 

2017). Det femte steget i Fribergs (2017) modell är att presentera resultatet utifrån de nya 

temana. Materialet under varje subtema sorterades efter sammanhang inom temat för att sedan 

beskrivas i löpande text med referenser.  

Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser hos personer som får och lever med 

stomi. Efter bearbetning av det valda materialet visade sig tre nya teman som mynnade ut i 

sammanlagt åtta subteman (se tabell 1). 

Tabell 1: Översikt över resultatets teman och subteman 

Tema Subtema 

Förändringar i nära relationer och sexualliv 

 

Reaktioner från familj och vänner 

Påverkan på intima relationer  

Begränsningar i sociala och fysiska aktiviteter Rädsla hindrar aktiviteter 

Aktiviteter hindras på grund av stomin 

Behov av nya rutiner och planering 

Ett nytt Jag Försämrad självbild 

Förändrad kropp 

Acceptans och självförtroende 
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Förändringar i nära relationer och sexualliv 
I detta tema beskrivs hur de stomiopererade personerna upplever att deras förhållande till 

andra människor förändrades efter operationen. Det framkommer att både vänskaper, 

parförhållanden och förhållandet mellan nära familjemedlemmar förändras på olika sätt. De 

kan både stärkas eller försvagas. Den stomiopererade personens självbild såväl som rädslan 

för andras syn på honom eller henne påverkade relationerna. 

Reaktioner från familj och vänner 

De stomiopererade personerna upplevde ofta att det var svårt att avgöra vem de skulle berätta 

för om sin stomi (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017). De var oroliga för att vänner 

skulle tycka synd om dem eller bara se dem som en sjukdom. Det kunde även vara svårt att 

prata om stomin med sina vänner då det inte var särskilt trevligt att behöva prata om avföring 

och inkontinens. Det kunde också upplevas påfrestande för personerna att de fick alltför 

många och privata frågor om stomin och allt som rörde den när de berättat om stomin för sina 

nära (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017).  

En rädsla hos de stomiopererade personerna var hur deras barn skulle reagera. De små barnen 

visade sig vara genomgående stöttande och en stor hjälp i sin förälders anpassning till livet 

med stomi (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017). Personer med vuxna barn hade 

däremot delade erfarenheter. Vissa vittnade om stort stöd och hjälp från sina barn medan 

andra upplevde att deras barn skämdes och ville att vetskapen om stomin skulle undanhållas 

från andra människor (Thorpe & McArthur, 2016). 

Vänner blev viktiga för personer vars familjer inte gav tillräckligt stöd (Smith, Simpson, 

Spiers, & Nicholls, 2017; Thorpe & McArthur, 2016). Vänskapen kunde växa sig starkare när 

den stomiopererade personen behövde hjälp och också fick den av sina vänner. Dock fanns 

det även vänner som inte klarade av att prata om stomin, trots att den stomiopererade 

personen behövde det. Personer som upplevde att de inte fick stöd från sin familj eller sina 

vänner sökte sig till stödgrupper för stomiopererade och kunde där finna en sorts ny familj 

(Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Thorpe & McArthur, 2016).  

Påverkan på intima relationer 

Sexuallivet efter stomioperationen varierade stort. Det fanns stora skillnader mellan dem som 

var gifta eller befann sig i stabila förhållande innan operationen och de som var utan partner 

innan operationen. De kvinnor som var gifta eller änkor vid tidpunkten för operationen 

upplevde att de skulle ha haft mycket svårt eller inte klarat av att ens försöka hitta en ny 

partner om de varit unga och singlar (Ramirez et al., 2014). De personer som var singlar utan 

sexuell partner vid tidpunkten för operationen upplevde rädsla för att inte finna en partner 

som kunde acceptera dem och de var obekväma vid tanken på en ny relation. De upplevde att 

var svårt att veta när och hur de skulle berätta om stomin för en potentiell partner. Detta 

gjorde att de slutade leta efter en partner (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Ramirez 

et al., 2009). De som hittat en potentiell ny sexuell partner men blivit avvisade efter att de 

berättat om sin stomi upplevde det som förkrossande. En bra första gång med en förstående 

sexuell partner hjälpte däremot till med att stärka självförtroendet hos den stomiopererade 

personen (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Ramirez et al., 2014). Dock verkade 

rädslan för att bli avvisad hindra de flesta från att initiera nya förhållanden. Stomin påverkade 

självförtroendet och självbilden hos de opererade och förutom rädslan för att bli avvisad 

kände de sig inte åtråvärda på grund av lukt och av att de kände sig äcklade av sig själva 

(Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Ramirez et al., 2009; Thorpe & McArthur, 2016). 

De stomiopererade personernas pågående intima relationer påverkades mycket (Ramirez et 

al., 2009; Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Thorpe & McArthur, 2016). Vissa 
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partners kunde inte ens titta på stomin. Detta resulterade i skilda sovrum vilket fick den 

stomiopererade personen att känna sig bortstött. En annan faktor som ledde till skilda sovrum 

var att den stomiopererade personen var rädd för att stomin skulle läcka i sängen och på 

partnern under natten. En känsla av att bara vara vänner som bodde ihop uppstod. Hur mycket 

och på vilket sätt sexlivet påverkade relationen efter stomioperationen berodde på hur viktigt 

sex hade varit innan. När sexlivet minskade kunde till och med en annan sorts intimitet växa 

fram som inte funnits innan (Ramirez et al., 2009; Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; 

Thorpe & McArthur, 2016).  

Begränsningar i sociala och fysiska aktiviteter 
I detta tema belyses problem som uppstår vid sociala och fysiska aktiviteter och situationer. 

Det handlar om rädslan för olyckor och pinsamma situationer samt fysiska begränsningar som 

stomiopererade personer upplever men också om anpassning och nya rutiner. 

Rädsla hindrar aktiviteter 

Analysen visade att det kunde ta lång tid att anpassa sig till livet med en stomi och många 

stomiopererade personer var rädda för att ens lämna sina hem på grund av risken för läckage 

eller andra pinsamma situationer. Blotta risken för att en olycka skulle inträffa gjorde att 

många stomiopererade personer inte vågade åka buss, gå på bio eller ta en shoppingrunda på 

stan (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe, Arthur, & McArthur, 2016; Thorpe & McArthur, 

2016). Dock var det inte bara rädslan för olyckor som hindrade sociala aktiviteter, de 

stomiopererade personerna upplevde även att de blev stirrade på och var rädda för att andra 

skulle se stomin eller känna lukten av den. De undvek ställen där de kände sig särskilt 

exponerade och uttittade såsom omklädningsrum och badhus. Den ständiga risken för olyckor, 

läckage och lukt gjorde att personerna upplevde en konstant medvetenhet om stomin vilket 

var utmattande och ledde till försämring av självförtroendet, vilket i sin tur hindrade sociala 

aktiviteter (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe & McArthur, 2016; Thorpe, Arthur, & 

McArthur, 2016; Sun, et al., 2013; Palomero-Rubio, Pedras-Marcos, & Palmar-Santos, 2018). 

Rädslan för olyckor och oron för gas och lukt kvarstod även år efter stomioperationen, dock 

visade det sig att ju längre tiden gick desto mer vågade sig personerna ut i allmänheten och 

tillbaka till sina tidigare aktiviteter (Thorpe & McArthur, 2016; Thorpe, Arthur, & McArthur, 

2016) . När olyckor ändå inträffade i offentliga miljöer skapade det stor ångest hos de 

stomiopererade personerna. Även problem som inte involverade olyckor och läckage, till 

exempel gas och lukt vid restaurangbesök och på offentliga toaletter skapade ångest (Sun et 

al., 2013). 

En viktig strategi för att komma tillbaka till det sociala livet såväl som till arbetslivet var att 

sätta upp mål och delmål och på så sätt gradvis komma tillbaka. Detta stärkte även 

självförtroendet hos de stomiopererade personerna. Ett bra sätt att mäta sin framgång i sociala 

sammanhang var att sätta mål och kunna uppnå dem. Det var även av stor vikt att känna andra 

människors acceptans i sociala sammanhang (Thorpe & McArthur, 2016). 

Aktiviteter hindras på grund av stomin 
De stomiopererade personerna upplevde ofta fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) som 

begränsade deras förmåga till fysisk aktivitet. Detta påverkade deras familjeliv då familjen 

tvingades anpassa sig till den stomiopererade personens tempo. Partners fick ta över sysslor i 

hemmet vilket ledde till skuldkänslor (Honkala & Berterö, 2009; Thorpe & McArthur, 2016). 

Stomin påverkade även arbetsförmågan då det var svårt att ha fasta tider på grund av 

oförutsägbara tömningsbehov (Honkala & Berterö, 2009). Det var även svårt att utföra vissa 

arbetsuppgifter då stomin helt enkelt var i vägen (Palomero-Rubio, Pedras-Marcos, & Palmar-

Santos, 2018).  
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Stomin ställde också till problem vid varma temperaturer då förbandets fäste kunde smälta 

och skapa läckage. Även svett gjorde att förbandet lossnade (Sun et al., 2013). De 

stomiopererade personerna upplevde att de inte längre kunde träna och utföra fysiska 

aktiviteter som krävde att de böjde sig framåt. Även simning inomhus uteslöts för många (Sun 

et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009). Alla typer av aktiviteter i offentliga miljöer kunde 

försvåras på grund av utformningen av de offentliga toaletterna. Det fanns till exempel 

problem med renligheten och tillgången till rinnande vatten i båsen (Sun, et al., 2013). 

Behov av nya rutiner och planering 

För att kunna delta i sociala och fysiska aktiviteter som stomiopererad krävdes planering. De 

stomiopererade personerna såg alltid till att ha med sig både extra förband och klädombyten 

när de åkte någonstans, även vid mindre ärenden. Ju mer oförutsägbart stomins 

tömningsbehov var, desto mer packade de med sig. Alla resor, korta som långa krävde 

planering. Om personerna ville sova borta några nätter krävdes planering av hur mycket 

omläggningsmaterial som skulle gå åt, var de kunde få tag i mer om det skulle behövas och 

hur de skulle hantera lukten av stomin i andras hem (Sun, et al., 2013; Honkala & Berterö, 

2009; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016; Thorpe & McArthur, 2016). Kontinuerlig tömning 

och rengöring krävdes för att eliminera lukt. Vissa personer med kolostomi upplevde att 

irrigation (lavemang) en gång om dagen fungerade bra. Dock fungerade det inte för alla och 

det kunde vara både besvärligt och tidskrävande (Ramirez et al., 2014; Thorpe, Arthur & 

McArthur, 2016).  

En annan stor faktor i planeringen var maten och ätandet. De stomiopererade personerna var 

noga med vad de åt, hur mycket de åt, hur ofta de åt och när de åt i förhållande till olika 

aktiviteter, för att försöka förutse och kontrollera flöde och gas. En del stomiopererade 

personer åt inte alls medan de var på jobbet eller när de skulle göra längre resor (Ramirez et 

al., 2014; Sun et al., 2013; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016; Thorpe & McArthur, 2016). 

Ett nytt Jag 
I detta tema beskrivs en mer personlig förändring. Det är inte bara en kroppsfunktion som 

förändras när en person får en stomi. Självbilden förändras såväl som den fysiska förmågan 

och kroppens utseende. En del i anpassningen till livet efter en stomioperation blir att 

acceptera sin nya kropp och sitt nya jag. 

Försämrad självbild 

De stomiopererade personerna kände sig ofta objektifierade. De upplevde att de förlorat 

känslan av att vara en person och kände sig som om de tillhörde en lägre klass i samhället 

(Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Palomero-Rubio, Pedras-Marcos, & Palmar-

Santos, 2018). Det fanns en rädsla för att uppfattas som frånstötande och en känsla av att vara 

onormal (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Marques et al., 2018). Den bristande 

kontrollen över en kroppsfunktion fick personerna med stomier att känna sig som barn och 

ledde till skamkänslor. Även att vara beroende av en sjuksköterska eller en närstående för att 

sköta stomin ledde till skamkänslor och en känsla av förminskande som person (Honkala & 

Berterö, 2009; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). 

Många kvinnor med stomier upplevde att de kände sig värdelösa som kvinnor och att deras 

självförtroende som både kvinna och mamma sänktes. Hela den kvinnliga självbilden 

förändrades. De upplevde ett lägre värde som kvinna jämfört med andra kvinnor (Ramirez, et 

al., 2014; Honkala & Berterö, 2009). 

Förändrad kropp 

Många stomiopererade personer kände att de numera hade en onormal kropp. Det var konstigt 

att inte ha känsel i en del av kroppen och att inte kunna känna när det kom avföring (Smith, 
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Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Thorpe, Arthur, & McArthur, 2016). 

Kroppsuppfattningen förändrades när utseendet förändrades, både med och utan kläder, och 

det fanns upplevelser av att inte känna igen sig själv i spegeln och att plötsligt se gammal ut 

(Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Thorpe, Arthur, & McArthur, 2016; Palomero-

Rubio, Pedras-Marcos, & Palmar-Santos, 2018).  

De stomiopererade personerna upplevde att den nya kroppen krävde annorlunda klädsel då 

stomin var något som behövde döljas. Många började efter stomioperationen klä sig i stora 

och kamouflerande kläder för att gömma stomin. Kvinnor upplevde att de inte längre kunde 

klä sig kvinnligt och modernt (Honkala & Berterö, 2009; Marques et al., 2018). Det var även 

svårt för de stomiopererade personerna att hitta kläder som passade till placeringen av stomin. 

Ofta fick männen använda hängslen istället för skärp då skärpet annars skavde mot stomin 

och orsakade läckage. Även att använda bilbälte blev problematiskt då bältet ofta hamnade 

tvärs över stomin (Sun et al., 2013). 

Det upplevdes som ett hinder av många att leva med stomin (Smith, Simpson, Spiers, & 

Nicholls, 2017; Thorpe & McArthur, 2016). Det tog bort egenvärdet att inte längre kunna 

hjälpa andra i sin närhet som de gjort förr. Men i motsats till det fanns det de som efter 

stomioperationen kände sig friskare och fick mer energi och istället hade svårt att veta vad de 

skulle ta sig för. I båda fallen var det svårt att gå tillbaka till sitt normala fysiska liv då 

personernas förutsättningar hade förändrats (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; 

Thorpe & McArthur, 2016). 

Acceptans och självförtroende 

En del i acceptansen var kunna titta på stomin och att se den som en del av sin kropp. 

Acceptans från andra och stöttande sexuella partners hade stor betydelse i självacceptansen 

(Ramirez et al., 2009; Marques et al., 2018; Thorpe, Arthur, & McArthur, 2016). Ett sätt att 

acceptera sin stomi var att erkänna sina begränsningar för att inte ständigt känna sig 

misslyckad. De stomiopererade personerna blev tvungna att acceptera de livsstilsförändringar 

som krävdes (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Honkala & Berterö, 2009).  

Positivt tänkande var en viktig del i acceptansen. Stomin fick inte bli sedd som ett handikapp 

(Ramirez et al., 2014; Honkala & Berterö, 2009). Vissa stomiopererade personer kände 

tacksamhet för sin stomi, både som livräddande och som hjälpmedel (Honkala & Berterö, 

2009; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). Vissa personer ansåg sig inte alls vara annorlunda 

efter stomioperationen, de hade bara en påse nu. Andra uppskattade känslan av att vara 

annorlunda. Trots att stomin på många sätt minskade självförtroendet hos de stomiopererade 

personerna, fanns det de vars självförtroende ökat då stomin förminskade deras tidigare 

osäkerheter (Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017; Palomero-Rubio, Pedras-Marcos, & 

Palmar-Santos, 2018). Ett sätt för vissa stomiopererade personer att acceptera sin situation var 

att försöka öka medvetenheten kring stomier och på sätt kunna hjälpa andra i samma situation 

(Smith, Simpson, Spiers, & Nicholls, 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Då syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser valdes metoden att bidra 

till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning (Friberg, 2017). På 

det sättet kunde litteraturstudieförfattarna ta del av personernas egna beskrivningar av 

upplevelserna kring livet med stomi. Fördelen med den kvalitativa forskningen var att 

personernas egna beskrivningar kom fram. Trots att studiernas deltagare med egna ord 

beskrev sina erfarenheter och upplevelser, lämnades mycket till forskarnas tolkning. Risken 
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fanns att forskarna i sin tolkning omedvetet förmedlat en överlag sämre upplevd livskvalitet 

hos deltagarna då deras syfte varit att undersöka känsliga ämnen i deltagarnas liv som kan ha 

orsakat stort lidande. 

Polit & Beck (2017) rekommenderar databaserna Cinahl och PubMed för 

omvårdnadsforskning för sjuksköterskor. De menar även att sökresultatet breddas vid 

användning av flera databaser. Databaserna som användes för litteraturstudien var därför 

Cinahl som innehåller enbart omvårdnadsinriktade vetenskapliga artiklar och PubMed som 

innehåller både omvårdnads- och medicinskt inriktade vetenskapliga artiklar. Sammanlagt 

valdes nio artiklar att analyseras; från Cinahl valdes fem artiklar ut och från PubMed fyra. Det 

fanns ett stort utbud av artiklar inom problemområdet, dock hade litteraturstudieförfattarna 

inte tillgång till en stor del av dem. Abstract från de artiklar litteraturstudieförfattarna ej hade 

tillgång till visade inga större skillnader från de utvalda artiklarnas abstract och slutsatsen 

drogs att resultatet ej skulle påverkades av detta.  

Litteraturstudieförfattarna ansåg att forskning inom stomivården lett till utvecklingen inom 

problemområdet och att äldre forskning därför kunde ge en orättvis bild av livet med en stomi 

idag. Bland de nio valda resultatartiklarna var endast tre stycken äldre än fem år och den 

äldsta publicerades år 2009. Sökningarna avgränsades till artiklar publicerade på engelska. 

Detta gjordes dels för att få ett internationellt resultat då det mesta vetenskapliga materialet är 

skrivet på engelska (Östlundh, 2017) och dels för att litteraturstudieförfattarna själva 

behärskade det engelska språket till den grad att det var etiskt försvarbart att analysera 

innehållet.  

De artiklar som endast nådde upp till grad II efter granskning hade inget klart syfte redovisat 

eller saknade etiskt resonemang. I en av artiklarna som var från USA fick alla deltagarna ett 

presentkort på 25 dollar för att medverka i studien. Trots att detta skulle kunna ha färgat 

studiens resultat och därmed även litteraturstudiens resultat valde litteraturstudieförfattarna att 

ta med den, då både den och de andra två artiklarna av grad II bedömdes bidra med data som 

svarade till syftet. De analyserade artiklarnas giltighet stärktes av att författarna använt citat 

från deltagarna och ofta använt sig av öppna frågor under intervjuerna för att inte färga 

resultatet med ledande frågor (Polit & Beck, 2017). Citaten hjälpte litteraturstudieförfattarna 

att bedöma forskarnas tolkning och resultat vilket i sin tur ledde till större giltighet i 

litteraturstudien. Litteraturstudieförfattarna använde sina egna upplevelser av att vårda 

stomiopererade och ställde de upplevelserna mot de upplevelser som personerna i studierna 

beskrev och fann stora likheter vilket stärker giltigheten i litteraturstudien. 

Litteraturstudieförfattarnas erfarenheter, förförståelse och upplevelser av att vårda 

stomiopererade personer i olika skeden i livet och olika lång tid efter deras operationer bidrog 

till delaktigheten i studien. 

De inkluderade artiklarna handlade om personers upplevelser av att leva med en inkontinent 

stomi. Artiklar som uteslutande handlade om kontinenta stomier exkluderades från resultatet, 

då de allra flesta personer som får en stomi inte är kandidater för en kontinent stomi och för 

att erfarenheterna och upplevelserna i det dagliga livet skiljer sig stort mellan de båda 

patientgrupperna. Om båda patientgrupperna inkluderats hade problemområdet blivit alltför 

stort. För många texter blir enligt Friberg (2017) svårt att gallra bland. 

Litteraturstudieförfattarna valde att endast inkludera personer över 18 år i sin litteraturstudie. 

Detta gjordes för att barn och vuxna har olika förutsättningar och utmaningar i livet och deras 

erfarenheter kan därför inte sammanställas på ett rättvist sätt. Däremot fanns begränsningar i 

urvalet då en stor del av personerna med inflammatoriska tarmsjukdomar får sin stomi redan i 

tonåren, medan de flesta personer som fick kolorektalcancer var i övre medelåldern. Således 
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blev personerna med inflammatoriska tarmsjukdomar något underrepresenterade i 

litteraturstudiens resultat då studien endast inkluderade personer över 18 år. 

Det framgick tydligt i de analyserade artiklarna som hade ett etiskt resonemang att deltagarna 

deltagit frivilligt och blivit informerade om att de när som helst kunde dra sig ur, vilket är 

mycket viktigt ur etisk synpunkt (Polit & Beck, 2017). Förutom i undersökningen där 

deltagarna erhöll ett presentkort på 25 dollar fick deltagarna inte någon ersättning. Inte heller 

forskarna erhöll ersättning som kunde misstänkas färga resultatet.  

Ur forskningsetisk synpunkt valde litteraturstudieförfattarna material till litteraturstudien som 

efter granskning höll godtagbar kvalitet och som var publicerat på ett språk de behärskade. 

Litteraturstudieförfattarna har båda arbetat med personer som genomgått stomioperationer och 

på så sätt fått en förförståelse för hur det kan vara att leva med en stomi, fördelar såväl som 

nackdelar. Litteraturstudierförfattarna ansåg att deras kunskap inom stomivård var en fördel i 

den mening att de kunde känna igen de upplevelser som deltagarna i studierna beskrev. 

Förförståelse hos forskare kan ha både för- och nackdelar. En fördel är att den kan öppna för 

ny kunskap och djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Litteraturstudieförfattarna återgick kontinuerligt till originaltexterna för att diskutera och 

kontrollera att resultatet inte färgades av deras egna värderingar och förförståelse utan 

strävade efter att behålla objektiviteten. Detta påvisar tillförlitlighet i litteraturstudier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Allt resultat från studierna som var relevant för litteraturstudiens syfte användes för att ge en 

rättvis och korrekt bild av problemet. De kvalitativa undersökningarna som användes till 

litteraturstudien hade relativt få deltagare. Dock påvisade flera studier liknande resultat vilket 

tyder på en god trovärdighet för litteraturstudien. Studier från olika länder kom fram till 

liknade resultat vilket enligt Polit och Beck (2017) stärker studiers trovärdighet. 

Litteraturstudien skrevs av två författare som båda läste alla artiklar och tillsammans 

diskuterade och analyserade alla delar för att komma fram till ett eget resultat vilket enligt 

Polit och Beck (2017) påvisar litteraturstudiers tillförlitlighet. Litteraturstudieförfattarna anser 

att viss överförbarhet finns till andra kontexter. Personer med avföringsinkontinens eller 

kronisk urinkateter kan dela de stomiopererade personernas oro för läckage och dålig lukt i 

offentliga miljöer och i intima sammanhang. Även personer med sår eller fistlar som avger 

dålig lukt kan dela dessa upplevelser. Stomivården och uppföljningen av stomiopererade 

personer i Sverige håller förhållandevis hög standard. Det kan se annorlunda ut i andra delar 

av världen. De analyserade artiklarnas resultat visar dock att de personliga upplevelserna från 

de stomiopererade personerna har stora likheter oavsett i vilket land studien utfördes. Detta 

påvisar en viss global överförbarhet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det 

upp till läsaren att avgöra litteraturstudiens resultats överförbarhet till andra kontexter.  

Resultatdiskussion 
Vårt resultat visar att både den fysiska kroppen och upplevelsen av den egna kroppen och 

kroppsbilden förändras för personer som genomgått en stomioperation, både vid ileostomi och 

kolostomi. Lindwall (2004) beskriver att den sjuka kroppen sätter gränser och kroppen blir 

personens motståndare. När kroppen och dess funktioner och utseende förändras påverkar det 

hela personen, vars roll i sociala sammanhang förändras såväl som rollen i ett pågående 

parförhållande. Resultatet visar att dynamiken i parförhållanden förändras. Jämställdheten 

sätts ur balans då den stomiopererade personen blir tvungen att anta rollen som den 

omhändertagna, även om det innan operationen var tvärt om. Många stomiopererade personer 

som befann sig i ett parförhållande vid tidpunkten för stomin upplevde att deras partner stötte 

bort dem. Av de som var singlar upplevde de flesta att deras kärleksliv var över då de inte 

kunde tänka sig att börja leta efter en ny partner efter stomioperatioenen. Eriksson (1994) 
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menar att kärlekslöshet kan vara en av de djupaste formerna av lidande. Utan stöd och kärlek 

från sin partner är det lätt att personen vill ge upp. Upplevelsen av att inte längre känna sig 

värdefull som människa bidrar till lidandet och känslan av att vilja ge upp (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskan måste ta ansvar och våga ta upp känsliga ämnen som berör sex och relationer 

när hen träffar personer som ska eller har genomgått en stomioperation. Det är viktigt att 

personerna blir informerade om vilka svårigheter de kan ställas inför och vilka hjälpmedel 

som finns. Det är även sjuksköterskans ansvar att ta reda på om personen har tillräcklig 

kunskap om hur sjukdom eller behandling, i detta fall stomin, påverkar sexualiteten och den 

sexuella förmågan (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2013). 

I resultatet framkommer att stödet från vänner och familj är något som påverkar de 

stomiopererade personerna oerhört mycket. I avsaknad av stöd från de nära och kära söker de 

sig gärna till stödgrupper där de kan få prata med andra i samma situation, dela erfarenheter 

och få värdefulla råd och tips. En kvantitativ studie visade att planerad gruppinteraktion hade 

positiv effekt på den sociala anpassningen efter en stomioperation (Karabulat, Dinc, & 

Karadag, 2014). Studiedeltagarna deltog i gruppinteraktioner som bland annat hade 

förutbestämda ämnen, föreläsningar och demonstration av stomiprodukter. Det avsattes tid för 

frågor och diskussioner vid varje tillfälle. Gruppledarna hade erfarenhet av 

stödgruppsinteraktion. Detta är något som sjuksköterskor kan ha i åtanke när de träffar 

stomipatienter, både innan och efter operationen. Även om sjuksköterskor har kompetensen 

och har arbetat länge inom stomivård kan de aldrig ersätta en stödgrupp med personer som 

själva levt med en stomi och deras råd och tips.  

De stomiopererade personernas väg till en fungerande vardag kan vara lång. Resultat visar att 

det tar lång tid att lära känna sin nya kropp och sin stomi. Även praktiska aspekter såsom att 

komma fram till vilket förband som passar bäst kan ta tid och många försök. Under tiden 

upplever de stomiopererade personerna frustration, oro och osäkerhet. En kvantitativ studie 

med 256 deltagare visar att 59 % hade olika grader av depression under det första halvåret 

efter stomioperationen. Nästan 4 % uppgav även att de haft självmordstankar (Davidson, 

2016). Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Regeringskanliet, 2011) är en god 

fysisk och psykisk hälsa en rättighet för alla människor, därför måste sjuksköterskans 

omvårdnad innefatta psykiskt såväl som fysiskt välmående. Om sjuksköterskor genomförde 

telefonuppföljningar inom ett par månader efter stomioperationerna kanske dessa personer 

kunde fångas upp och erbjudas professionell hjälp innan depressionen växer sig alltför stark. 

En studie från Kina visar att stomiopererade personer uppskattar att bli uppringda av en 

sjuksköterska en tid efter operationen. De upplever att sjuksköterskan visar omtanke och har 

tid för dem när sjuksköterskan själv ringer upp dem. (Zheng, Zhang, Qin, Fang, & Wu, 2013).  

Eriksson (1994) beskriver ett livslidande där det självklara och invanda livet rubbas. Ett 

livslidande kan innebära att förlorad förmåga att fullfölja olika sociala uppdrag. Resultat visar 

att medvetenheten om den egna kroppen plötsligt ökar efter en stomioperation och att stomin 

gör sig ständigt påmind vilket påverkar sociala och fysiska aktiviteter såsom arbete och 

föreningsliv. Den nytillkomna medvetenheten och den nya kroppsbilden påverkar de 

stomiopererade personerna i hela deras vardag. Resultat av vår litteraturstudie är baserat på 

vuxnas upplevelser av livet med stomi och många av dessa personer är i medelåldern. 

Resultatet visar att det som vuxen är svårt att anpassa sig till livet med stomi. Däremot visar 

en studie genomförd på yngre tonåringar att de anpassar sig mycket bra (Nicholas, Swan, 

Gerstle, Allan, & Griffiths, 2008). Ungdomar får oftast stomier på grund av inflammatoriska 

tarmsjukdomar, inte kolorektalcancer som är den främsta orsaken hos äldre vuxna. Resultatet 

visar att personer som får en stomi på grund av inflammatoriska tarmsjukdomar oftare 

upplever stomin som något positivt då den tar bort många av de besvärliga sjukdomssymtom 
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de tidigare upplevt, till skillnad från dem som får en stomi på grund av cancer som efter 

operationen upplever att de hindras av stomin. Detta kan vara en av anledningarna till att 

ungdomarna hanterar stomin bättre än äldre vuxna.  

Tonåringar verkar finna det lättare att acceptera stomin som en del av sin kropp istället för att 

se den som ett främmande objekt. Vår slutsats är att det kanske är lättare att acceptera 

förändringen som en stomi innebär medan personen är mitt inne i förändringarnas tid. Om 

stomin också redan blivit en del av den egna kroppen och jaget när han eller hon ger sig in i 

den sexuella delen av livet kanske det blir lättare att acceptera stomin som en naturlig del 

istället för att den ses som ett störande objekt. Tonåringar har ofta ett stort stöd från sina 

föräldrar och syskon vilket hjälper dem i anpassningen till det nya livet med stomi. 

Tonåringar har tillgång till ett brett socialt nätverk med många olika grupper av människor 

och aktiviteter, medan vuxna är mer etablerade i sina utvalda sociala sammanhang och 

föreningar. Detta kan sjuksköterskan dra nytta i sitt omvårdnadsarbete. Vuxna personer som 

genomgått en stomioperation och inte har en partner eller någon närstående som de känner att 

de kan få tillräckligt stöd ifrån behöver desto mer stöd från sjuksköterskan.  

Återkommande i flera studier är att personerna som får en stomi inte blivit tillräckligt 

informerade. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har den som ansvarar för patienten en 

skyldighet att ge information till både patienten och hans eller hennes närstående. I en studie 

där deltagarna tvingats opereras på grund av cancer beskrivs hur det gått alltför fort då läkarna 

velat operera snarast för att rädda deras liv och hur det då inte fanns tid till att förbereda sig på 

vad som väntade (Sun et al., 2014). I en annan studie beskriver några av deltagarna att de känt 

att de inte fått hela sanningen innan operationen och därför inte kunnat förbereda sig på vad 

som skulle hända efteråt (Bray, Callery, & Kirk, 2012). Resultatet visar att det kan vara en 

långdragen process att vänja sig vid en stomi. Litteraturstudieförfattarna anser att 

informationen och den personcentrerade vården är av stor vikt för personer som ska eller har 

blivit stomiopererade. Ju mer förberedd personen är på vad som kan förväntas, desto bättre 

förutsättningar har hen för att acceptera sitt nya jag och sin nya kropp. Detta gäller även 

information till de närstående som indirekt påverkas av stomioperationen. 

I resultatet framgår att lidandet personen upplever efter stomioperationen är individuellt och 

beroende på den tidigare livssituationen. En studie visar att personer som haft tillfällig stomi 

ibland ångrar att de låtit reversera den (Reinwalds, Blixter, & Carlsson, 2017). Andra personer 

upplevde att det inte alls var så besvärligt som de befarat att ha en stomi, men det fanns också 

de som inte ville ha en permanent stomi då det innebar att erkänna sig som inkontinent för 

resten av livet (Reinwalds, Blixter, & Carlsson, 2017). Sjuksköterskan måste därför förstå hur 

viktigt det är att se vem hon har framför sig. I Svensk sjuksköterskeförenings definition av 

personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b) beskrivs att sjuksköterskan ska 

sätta personen bakom sjukdomen i centrum. Personens egen berättelse och beskrivning av 

behov ska stå i fokus. Ett exempel på det kan vara muslimer som genomgått en 

stomioperation och som går igenom svårigheter under Ramadan och fastan. De upplever även 

att de inte känner sig rena vilket försvårar deras religionsutövande i det dagliga livet (Cavdar, 

Ozbas, Akyuz, Findik, & Kutlu, 2013).  

Redan på 1930 talet beskrev Kubie (1937) människors syn på smuts i olika former såsom 

lukter, kropputsöndringar och dylikt. Kubie beskrev det paradoxala i hur något som på rätt 

plats uppfattades som rent, till exempel saliven i munnen, kunde uppfattas som motbjudande i 

samma ögonblick som det hamnade utanför munnen. Han beskrev hur det fanns en allmän 

uppfattning om att det som luktar illa är smutsigt och att vissa särskilt smutsiga handlingar 

som till exempel defekation (tarmtömning) var något som absolut skulle gömmas för andra 

och inte pratas om. Trots att det gått över 80 år sedan Kubie skrev detta kan 
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samhällsnormerna som råder idag kännas igen i hans text. Människor pratar ogärna om ämnen 

som avföring och gaser och är ofta mycket obekväma vid tanken på att själva vara den som 

orsakar en obehaglig odör. En norsk studie gjord på hälso- och sjukvårdsstudenter år 2001 

visade att avföring uppfattades som den smutsigaste kroppsprodukten av alla (Isaksen, 2002). 

Resultatet visar att personer som lever med stomi lider av att vara källan till obehaglig lukt 

och skäms när olyckor händer offentligt. Kopplingen mellan de stomiopererade personernas 

lidande och samhällets normer gällande avföring och dålig lukt blir mycket tydlig. Precis som 

Lindwall (2017) beskriver präglas vår kroppsuppfattning av samhällets normer. Känslan av att 

känna sig nedklassad i samhället tycks vara djupt rotad i den allmänna uppfattningen i 

samhället gällande vad som anses smutsigt och skamligt. Detta blir en stor källa till oro och 

ångest för de stomiopererade personerna. Som sjuksköterskor kan vi hjälpa personerna att 

komma över en del av lidandet genom att normalisera stomin. Vi kan stötta dem och guida 

dem till stödgrupper. Vi kan även blanda in lite humor i vårt bemötande för att avdramatisera 

de pinsamma situationer som uppstår. Varje människa är unik och har rätt till att få sina 

personliga behov tillgodosedda. Detta uppnår vi sjuksköterskor med hjälp av personcentrad 

vård, motivation och ödmjukhet. 

Slutsatser 
Litteraturstudiens resultat visar att de stomiopererade personernas vardag påverkas på många 

olika plan. Parförhållanden, familjerelationer och vänskaper förändras. Det blir svårare att 

utöva fysiska och sociala aktiviteter, kroppen och självbilden förändras hos den 

stomiopererade personen. Intressen och aktiviteter den stomiopererade personen hade innan 

operationen avgör hur stomin påverkar honom eller henne. Ifall stomin omöjliggör aktiviteter 

som är viktiga för personen kommer stomin att påverka personens livskvalitet negativt. Det är 

därför av stort värde att lära känna personen som står inför en stomioperation och ta reda på 

vad som är viktigt i hans eller hennes liv och på vilket sätt en stomi skulle kunna komma att 

förändra det. Alla personer som genomgår en stomioperation har olika fysiska förutsättningar, 

intressen, familjesituation såväl som olika behov av stöd från vården och anhöriga. I 

eftervården är det viktigt att stötta och hjälpa personen igenom de svårigheter han eller hon 

ställs inför. Det kan vara stöd i form av enskilda samtal, samtal med partner eller närstående, 

kostråd och andra praktiska tips och råd. Stomiopererade personer som lever med sin stomi 

hela livet kan behöva stöd och hjälp även en längre tid efter operationen. Nya utmaningar kan 

dyka upp i samband med att livet förändras på olika sätt och sjuksköterskor träffar 

stomiopererade personer i alla livets skeden och i olika delar av vården. Det kan därför vara 

värdefullt att prata med personerna om deras upplevelser av stomin även lång tid efter 

operationen. En personcentrerad vård där sjuksköterskan ser till hela personen är att stäva 

efter. 

Praktiska implikationer 
Då studiens resultat visar stora variationer i behovet av omvårdnad hos de stomiopererade 

personerna är det av största vikt att ha ett personcentrerat förhållningssätt i sin omvårdnad 

som sjuksköterska. Sjuksköterskor arbetar i möjligaste mån preventivt, men det finns även ett 

stort behov av eftervård och uppföljning. Trots sjuksköterskans kompetens inom omvårdnad 

besitter hen inte den värdefulla kunskap som endast kan uppnås genom egna upplevda 

erfarenheter. Denna kunskap har endast människor som varit eller är samma sits som de 

stomiopererade personerna. Sjuksköterskan skulle dock kunna organisera gruppträffar för 

stomiopererade personer där de i en trygg miljö kan tala öppet om sina problem och dela med 

sig av värdefulla tips och råd. Sjuksköterskan bör också hålla sig á jour med aktuella 

stödgrupper lokalt eller online för att kunna vägleda sina patienter dit. Hon bör också känna 
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till relevanta websidor och andra informationskällor där de stomiopererade personerna kan 

hämta information. 

Litteraturstudiens resultat visar att stomioperationer är påfrestande för både kropp och sinne. 

Kroppen återhämtar sig snabbare än sinnet. Många stomiopererade personer lever med 

ständig oro för läckage och dålig lukt samt en oro för vad människor runtomkring ska tycka 

om dem. Även makar eller andra närstående kan behöva stöd då stomioperationen kan ha 

inverkan på hela familjen. Sjuksköterskan bör vara redo att själv stötta paret eller guida dem 

till parterapi eller stödgrupp. Litteraturstudiens resultat visar att sexuallivet ofta påverkas efter 

en stomioperation och sjuksköterskan bör därför ta upp ämnet med personen som ska eller har 

genomgått en stomioperation. Även om sjuksköterskan träffar personen lång tid efter 

operationen bör hen vid något tillfälle ta upp ämnet. Om sjuksköterskan redan innan 

operationstillfället kan lära känna personen och ta reda på hans eller hennes farhågor kring 

den och livet efteråt kan hon sedan genomföra en bättre och mer personcentrerad omvårdnad. 

Förslag till fortsatt utveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 
Studiens resultat visar att många av de stomiopererade personerna upplever en förändrad 

självbild och ett sänkt självförtroende. De tvingas ibland att ge upp sina arbeten eller 

fritidssysselsättningar på grund av stomin. Alla dessa faktorer kan leda till depression och ett 

stort lidande. Vidare forskning på stomiopererade personers psykiska välmående behövs för 

att förebygga lidande och fånga upp patienter som visar tecken på psykisk ohälsa relaterat till 

sin stomi. Vidare forskning behövs även kring stomivård ur ett sjuksköterskeperspektiv där 

man belyser sjuksköterskans roll, resurser, kunskaper och upplevelser. 

Litteraturstudieförfattarna anser sig behöva vidare kunskap i hur samarbetet mellan olika 

professioner ser ut, då de stomiopererade personerna kan behöva stöd som sjuksköterskan 

själv inte kan ge i form av stödgrupper eller ifrån psykiatrin. Litteraturstudieförfattarna ser 

också behovet av att själva hålla sig à jour med ny forskning inom problemområdet.  
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och lukter. 
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Honkala & Berterö  

2009  

Sverige 

Trots utvecklig inom 

stomimarknaden har 

personer med stomi 

fortfarande problem 

med produkterna vilket 

leder till ångest och 

förlägenhet. 

Att samla kunskap och 

förståelse om hur det är 

att leva med stomi som 

kvinna och hur det 

påverkar livet. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Studiegruppen bestod av 17 

kvinnor över 18 år som haft en 

stomi i minst två år. 

Kvinnorna upplevde en sänkning av 

livskvaliteten efter stomioperationen. 

Deras självbild och självförtroende 

som kvinnor försämrades. 

Grad I 

Palomero-Rubio, 

Pedraz-Marcos & 

Palmar-Santos 

2018, Spanien 

Syftet var att utforska 

erfarenheter hos 

personer som genomgått 

processen av en 

kolostomi. 

Metodologisk ansats 

av kvalitativ art med 

fenomenologiskt 

ramverk genom 

djupgående 

intervjuer. 

Intervjuerna utfördes 

3 - 6 månader efter 

kolostomioperationen 

Arton deltagare varav sex 

kvinnor och tolv män.  

Två omgångar av intervjuer 

utfördes med olika deltagare, 

en omgång preoperativt och en 

omgång postoperativt. 

Kriterierna för deltagarna i den 

postoperativa omgången var att 

de skulle vara mellan 35 - 65 

år, fortfarande i arbetslivet och 

Resultatet visade att personerna ofta 

fick en försämrad självbild oavsett 

kön. Självbilden försämrades 

relaterat till arbete, ålder och sociala 

sammanhang. Deltagarna upplevde 

stigmatisering och en nedklassning i 

samhället. 
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Författare, årtal, land Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

eller innan 

operationen.  

de skulle ha koloncancer, eller 

vara minst 65 år och/eller 

pensionär med koloncancer och 

kolostomi. Kriterierna för den 

preoperativa omgången var att 

ha en inplanerad 

kolostomioperation p.g.a. 

koloncancer.  

Ramirez, Altschuler, 

McMullen, Grant, 

Hornbrook & Krouse  

2014, USA 

Syftet var att undersöka 

hur kvinnor anpassar sig 

till livet med en stomi, 

efter kolorektalcancer, 

med inriktning på 

sexualitet. 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Narrativ 

analys användes. 

Trettio kvinnor deltog i studien 

och hade tidigare deltagit i en 

stor kvantitativ undersökning 

om livskvalitet.  

Resultatet visade att många av 

kvinnorna upplevde förlorad 

vuxenhet i och med att förmågan till 

kontrollerad tarmtömning försvann. 

De kvinnor som var singlar när de 

fick stomin kände sig rädda för att bli 

avvisade av nya partners medan de 

gifta kvinnorna i större utsträckning 

kunde ha ett normalt sexualliv. 

Grad II 

 

Ramirez, McMullen, 

Grant, Altschuler, 

Hornbrook & Krouse  

2010, USA 

Kolorektalcancer- 

överlevare med stomier 

kan få problem med 

sexualiteten. Syftet var 

att belysa sexuella 

förändringar och 

anpassningar hos 

kvinnor efter 

canceroperation och 

behandling. 

Kvalitativ metod med 

enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Trettio kvinnor deltog i 

studien. Inga män. De var alla 

överlevare av kolorektalcancer 

med permanenta stomier och 

minst fem år skulle ha gått 

sedan de fick cancerdiagnosen. 

Deltagarna som valdes ut hade 

deltagit i en stor kvantitativ 

studie om livskvalitet och 

stomi med 284 deltagare. 

Resultatet visade att sexualiteten 

varierade stort mellan deltagarna. 

Den största skillnaden var mellan 

gifta kvinnor och singelkvinnor. De 

som var gifta kunde ofta återgå till 

sitt normala sexualliv medan 

singelkvinnorna hade mycket svårt 

att återuppta ett sexualliv med en ny 

partner. 

Grad II 

 

Smith, Simpson, Spiers 

& Nicholls 

2017  

Storbritannien 

En detaljerad idiografisk 

undersökning av 

deltagarnas personliga 

erfarenheter av att leva 

med en ileostomi. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

ansats. 

Studiegruppen bestod av 21 

deltagare varav tio män och 

elva kvinnor som rekryterats 

från internetbaserade 

stödgrupper för personer med 

stomi. Deltagarna skulle leva 

Stomin påverkade intima relationer 

negativt såväl som deltagarnas 

självbild. Relationen till 

familjemedlemmar och vänner kunde 

både försämras och förbättras.  

Grad II 

 



      Bilaga III 

3 

 

Författare, årtal, land Problem och syfte Ansats och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets-

granskning 

 med en ileostomi. Författarna 

rekryterade ett jämnt antal män 

och kvinnor. 

Sun, Grant, McMullen, 

Altschuler, Mohler, 

Hornbrook, Herrinton, 

Baldwin & Krouse  

2013, USA 

Syftet är att beskriva 

långsiktiga 

stomispecifika problem 

hos överlevare av 

kolorektalcancer. 

Kvalitativ metod. 

Åtta fokusgrupper 

där det ställdes två 

öppna frågor till 

deltagarna. Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

Trettiotre deltagare varav 16 

kvinnor och 17 män. De var 

över 18 år och hade haft stomi i 

minst fem år. Deltagarna som 

valdes ut hade deltagit i en stor 

kvantitativ studie om 

livskvalitet och stomi med 282 

deltagare. De valdes ut baserat 

på hög respektive låg 

livskvalitet och kön. 

Stomispecifika problem kvarstod ofta 

fem år och längre efter 

stomioperationen. Hur väl personerna 

anpassade sig var individuellt. 

Problemen handlade om mat, kläder, 

stomiprodukter och det ständiga 

behovet av att finna lösningar och 

anpassa sig till livet med stomi. 

Grad II 

 

Thorpe, Arthur & 

McArthur 2016, 

Storbritannien 

Vad det innebär att få 

kroppsliga förändringar 

efter en stomioperation. 

Syftet var att få 

förståelse för hur det är 

att leva med en ny stomi 

med fokus på kroppslig 

förändring. 

Kvalitativ metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer tre, nio och 

femton månader efter 

stomioperationen. 

Longitudinell, 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Tolv deltagare varav sex 

kvinnor och sex män med olika 

sjukdomshistoria, över 18 

gamla och förväntades leva 

med stomi i minst nio månader 

Stomin förändrade relationen till 

kroppen, som förut tagits för given, i 

fråga om funktion, känsel och 

utseende. Över tid minskade 

medvetenheten om den förändrade 

kroppen allteftersom deltagarna fick 

större kontroll över stomin. 

Grad II 

 

Thorpe & McArthur 

2016, Storbritannien 

Stomin förändrar 

personens relation till 

den sociala världen.  

Syftet var att få 

förståelse för hur det är 

att leva med en ny stomi 

med fokus på social 

anpassning 

Kvalitativ metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer tre, nio och 

femton månader efter 

stomioperationen. 

Longitudinell, 

fenomenologisk 

ansats. 

Tolv deltagare varav sex 

kvinnor och sex män med olika 

sjukdomshistoria, över 18 

gamla och förväntades leva 

med stomi i minst nio månader  

Deltagarnas självförtroende 

försämras. De upplevde en ständig 

självmedvetenhet då oro för att 

plötsligt släppa väder och orsaka 

dålig lukt alltid fanns  

Grad I 
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