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ABSTRACT

This study reflects previous research carried out within the field of ostomy. The aim of this
study has been to describe how ostomy affects the life of an individual. From the aim of this
study two questions were extracted: 1) - When living with an ostomy – how does it affect the
total situation of life for the individual? and 2) How is life when living with an ostomy? The
method used in this study has been a literature review. Twelve peer reviewed scientific
articles were chosen for this study. The search was made manually as well as on the web.
These articles were read and analysed using a method for content analysis described by Polit
and Hungler. Six areas of circumstances were identified that affect the situation for the
individual. These are social life/adjustment, physical problems, psychological problems,
sexual life, work/sports and leisure activities and changed body image. The conclusion of this
study shows that diagnosis and prognosis plays a vital role in the quality of life after the
operation. Information, support, help and a professional stomamarking as well as the active
involvement of family, friends and collegues significantly improves the quality of life. Not
only the technical aspects of medicine is important but also the holistic view of the human
being.
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1. INLEDNING

En stomioperation föregås för vissa patienter av en lång utredning, för andra sker den i en

akutsituation. Enligt statistik från Socialstyrelsen (1) orsakas stomioperationer av cancer 56

%,  inflammatorisk tarmsjukdom 13 % och övriga diagnoser 31 %. Övriga diagnoser kan vara

trauma, fistlar, inkontinens och förlossningsskador.

Under år 2002, stomiopererades 3341 patienter, vilket medförde en temporär eller permanent

stomi för dessa personer (1). Att genom akut eller planerad operation få stomi leder till ett

förändrat liv. Den fysiska förändringen är lättare att begripa, men hur varje enskild individ

påverkas psykiskt och socialt är svårare att förstå (2).

Förändringen för den stomiopererade är individuell beroende på att varje människa är unik

med olika behov, möjligheter och förutsättningar. De stomiopererade kan ha svårt att anpassa

sig och hitta tillbaka till det liv de levde före operationen (3). Som stomiansvarig

sjuksköterska möter jag dessa patienter och ser hur deras liv förändras i respektive patients

livssituation. Ökad kunskap och medvetenhet om hur de stomiopererades livssituation

påverkas är viktig för all berörd vårdpersonal som kommer i kontakt med dessa patienter både

under och efter vårdtiden. Den enskilde stomiopererade får därmed en säker vård av hög

kvalitet anpassad till individens behov och resurser.

Jag har avgränsat studien till hur vuxnas (18 år och uppåt) liv påverkas efter en

stomioperation (3).

2. BAKGRUND

I bakgrunden beskriver jag stomihistoria, olika typer av stomier och bakomliggande orsaker

samt ett avsnitt om pre- och postoperativ omvårdnad.

2.1 Stomihistoria

Stomi är ett grekiskt ord för mun eller öppning och används som beteckning för en kirurgiskt

konstruerad tarmöppning på bukväggen. År 1710 beskrev den franske kirurgen Littré en

metod för anläggande av en kolostomi. Den första stomin gjordes år 1779 av en fransk läkare,

Pillore. Patienten dog tyvärr 28 dagar efter operationen på grund av bukhinneinflammation.

Operationen ansågs ändå som en stor succé (5).
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Christiansen (5) beskriver att år 1824 utfördes en kolostomioperation och idéer om ett

uppsamlingssystem började ta fart. Det första försöket gjordes med en tennbehållare som inte

blev någon succé eftersom den inte höll tätt. Patienten kom själv på att en mjuk svamp stor

som ett fågelägg var bättre eftersom den kunde hålla avföringen tillbaka och samtidigt låta

luften passera. Ytterligare en fransman, Amussant, beskrev 1839 en metod för anläggande av

lumbal kolostomi, vilken lagt grunden till vår tids operationer (5).

År 1851 beskrevs det första försöket till urinavledning, då kirurgen sir John Simon försökte sy

ihop uretra med rectum på en patient med blåsextrofi (5).

Enligt Christiansen (5) blev 1878 rektumextirpationen aktuell och mellan åren 1881-83

genomförde den tyske läkaren Maydl åtta lyckade operationer. Den första ileostomin anlades

av kirurgen Lund 1903 (5). Coffey offentliggjorde 1911 sina resultat av anastomosering av

uretär till kolonsigmoideum. Han arbetade vidare med sin metod och var 1925 först med att

använda en uretärkateter. År 1950 beskrev Bricker tekniken för utförande av uretero-ileo-

cutanostomi, ”Brickerblåsan”. Denna operationsform blev snabbt etablerad världen över och

ersatte Coffeys operation (5).

År 1952 föddes idén om evertering av stomin (tarmen vrängs ut och in och sutureras till

huden). Detta kom att bli ett definitivt genombrott för stomivården  (5). Den svenske

professorn Kock lanserade 1969 den kontinenta ileostomin (5). År 1982 visade han och hans

medarbetare de första resultaten med Kocks kontinenta urostomi (5). Enligt Hultén m.fl. (6)

insåg Turnbull tidigt behovet av speciell omvårdnad och rehabilitering av den stomiopererade

patienten och utbildade 1958 en av sina egna patienter, Gill, till stomispecialist. Tre år senare,

1961, startade de tillsammans den första stomiterapeututbildningen på Cleveland Clinic Ohio.

Christiansen (5) beskriver att därefter kom England med sin första utbildning 1972 och den

första skandinaviska utbildningen startades 1980 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i

Göteborg.

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen av stomin har skett under drygt två

århundraden. Från att den första stomin som anlades 1779 som avlastning för en cancersjuk

patient till dagens datum då stomin kan används som del i kurativ behandling. Idéer om

uppsamlingssystem  beskrevs i början av 1800-talet men det skulle dröja drygt hundra år till

innan vändpunkten kom. Idag finns det många tillverkare och ett stort antal produkter för

användarna att tillgå. Efter en kort historisk tillbakablick presenteras olika stomityper.
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2.2 Stomityper

Stomier namnges efter den operativa placering på tarmen, t ex. jejunostomi, ileostomi,

caecostomi, transversostomi och sigmoideostomi. Det generella uttrycket för öppning till

tunntarmen är ileostomi och för öppning till tjocktarmen är kolostomi. Urinavledande stomi

benämns urostomi. En stomi kan vara enkelpipig eller dubbelpipig (7).

2.3 Tarmstomier

Det finns olika orsaker till anläggandet av tarmstomi. När alla medicinska behandlings-

möjligheter använts utan resultat, är den konventionella ileostomin en säker och kurativ

kirurgisk behandling av ulcerös colit och Mb Crohn (6). Vid familjär kolonpolypos är

colectomi den enda behandlingen. Multipla maligna tumörer i kolon och rektum kan ibland

utgöra indikation för ingreppet, då som en avlastning. En permanent ileostomi kan vara enda

utvägen i de fall där strålskada eller utbredd cancerväxt i lilla bäckenet orsakat ileus,

perforation eller fistlar (6). Vid anläggandet av en kolostomi är orsaken ofta cancer i kolon

och rectum, perforerad divertikulit, traumatiska skador, analinkontinens samt tillfällig

avlastning vid förlossningsskada. Orsaker till stomier hos barn är bl a medfödda anorektala

missbildningar, Hirsprungs sjukdom och analatresi (7).

2.3.1 Ileostomi

Ileostomins placering på bukväggen och dess konstruktion är en viktig förutsättning för en

fullgod ileostomifunktion och för optimal stomivård samt rehabilitering. Terminala ileum förs

ut genom den aningen ovala incisionen i bukväggen och everteras (7). Längden på den

färdigkonstruerade ileostomin är ca 2-3 cm. Ileostomier tömmer sig okontrollerat under hela

dygnet. Normal volym är 500-1000 ml vilket gör att påsen måste tömmas ofta, och därför

krävs en tömbar påse (7).

2.3.2 Loop ileostomi

Loop ileostomi är en dubbelpipig ileostomi som används av många kolorektalkirurger för att

skydda en nykonstruerad anastomos (sammankoppling av två tarmar) eller som skydd efter

konstruktion av en bäckenreservoar. En loop ileostomi kan också vara indicerad som

nödfallsåtgärd för att lösa en akut komplikation såsom suturinsufficiens, akut perforerad

divertikel eller annan tarmperforation. Hud och bukvägg incideras (skärs upp operativt)



4

aningen ovalt på det preoperativa stomimarkerade stället på höger sida av buken (7). Jepsen

(7) beskriver att en bit av terminala ileum vrids och dras genom incisionen. För att förhindra

att tarmen glider tillbaka i bukhålan placeras ibland en stav mellan tarmslyngan och huden.

Tarmen öppnas och tarmändarna krängs och sutureras till huden. Genom att vrida tarmen

innan den dras fram blir den anala tarmdelen placerad överst och den orala nederst. Detta gör

det möjligt att bandagera enklare och bättre. Om stav använts avlägsnas den efter 8-10 dagar,

när tarmen har läkt till huden. Nedläggningen av loop ileostomin brukar ske efter tidigast sex

veckor och kan som regel göras som ett lokalt ingrepp utan att öppna buken, laparotomi (7).

2.3.3 Kontinent ileostomi, Kocks reservoar

Kontinent ileostomi, Kocks reservoar, är enligt Jepsen (7) lämplig för utvalda patienter som

genomgått en proktokolectomi pga ulcerös colit eller familjär polypos. Reservoaren

konstrueras av 45 cm av terminala ileum. Tarmen öppnas på längden och sys ihop på tvären

så att det bildas en påse (reservoar). Jepsen (7) beskriver vidare hur utloppet dras delvis in i

reservoaren så att en nippel/ventil bildas. Nippelns/ventilens funktion gör stomin kontinent

från gaser och avföring. Ileostomin sutureras i hudnivå nertill i högra fossa iliaca.

Reservoaren töms ca 3-4 gånger per dygn med hjälp av en tömningskateter och täcks med ett

absorptionsförband (7).

2.3.4 Kolostomi/sigmoideostomi

Kolostomi/sigmoideostomi kan vara permanent eller temporär. Vid permanent stomi har man

ofta utfört rektumextirpation p g a en lågt sittande cancer i rectum, men även med blind

förslutning av rektum (Hartmans operation). Orsaken till anläggande av temporär stomi kan

vara skador eller sjukdomar i rectum (7).

Kolostomins plats på bukväggen är lika viktig som vid ileostomin enligt Jepsen (7) och bör

provas ut efter samma principer. Sigmoideum dras ca 3-4 cm över hudnivån. Tarmändan

everteras så att det bildas en ca 1-2 cm hög stomi som sutureras till huden. Tömningen från en

kolostomi sker okontrollerat men kan ske med viss regelbundenhet efter att kroppen anpassat

sig. Bandagebyten sker 1-2 gånger per dygn (7).
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2.3.5 Transversostomi

Transversostomi är som regel en temporär stomi. Stomin är dubbelpipig och anläggs oftast i

akuta situationer exempelvis vid vänstersidig kolonobstruktion eller vid kolonperforation.

Kolon transversum dras upp genom en tvärincision högt upp på höger sida av buken. Tarmen

öppnas, stomin konstrueras och sutureras till huden. Stomin är stor och kräver ofta stort

bandage. Den avger dessutom mycket gaser och avföring. Placeringen komplicerar tömning

av påsen och gör det svårt för patienten att bära sina vanliga kläder (7).

2.4 Urinavledande operationer

Operativ avledning av urinen från urinvägarna utan blåsa kan ske till huden antingen i form av

en inkontinent urostomi, en kontinent urostomi eller ett ortotopt blåssubstitut (8). Fisker (8)

beskriver att den vanligaste orsaken till en urinavledande operation är invasiv blåscancer.

Blåsfistel är en annan orsak till urinavledande operation. Det är en falsk förbindelse från

blåsan till ett annat organ vanligtvis slidan (vesico-vaginal fistel). Den uppstår oftast enligt

Fisker (8) hos kvinnor som tidigare har fått utvändig och/eller invändig strålbehandling för

underlivscancer (8). Ytterligare en indikation för operation är interstitiell cystitis (painfull

bladder). Blåsmuskeln har förlorat sin förmåga att slappna av och dra ihop sig så att både

blåsans reservoarfunktion och pumpfunktion är ur funktion. I många fall återföljs

blåsskrumpningen av kroniska blåssmärtor, vilka minskar vid en urinavledande operation (8).

Till slut finns det enligt Fisker (8) vissa medfödda eller förvärvade sjukdomar/skador där

blåsans naturliga funktion har upphört (neurogen blåsdysfunktion). Det kan vara sjukdomar i

hjärna, ryggmärg och/eller i de nerver som förbinder blåsan med centrala nervsystemet. Det

kan betyda att man inte kan kontrollera sin vattenavgång på ett sådant sätt att det finns både

urininkontinens och urinretention. I vissa fall blir urinavledande operation nödvändig (8).

2.4.1 Urostomi

Kutan uroileostomi enligt Bricker, är enligt Hultén m.fl. (6) fortfarande en vanlig operation.

De flesta patienter med malign sjukdom rekommenderas denna urostomi. Många av dessa

patienter kan dock erbjudas en kontinent urostomi eller annan rekonstruerande kirurgi. Under

de senare åren har alternativa slutmuskelbevarande tekniker utvecklats.
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Hultén et al. (4) beskriver hur ”Brickerstomin” skapas genom att ett ca 25-30 cm långt

segment på distala ileum isoleras. Urinledarnas distala ändar förenas med hjälp av suturering

sida vid sida och sys sedan in i  ileumsegmentets ena ända. Tarmsegmentets andra ända

används för konstruktion av en stomi på samma sätt som vid en ileostomioperation (6). En

välkonstruerad stomi säkrar att påsen kan ta emot och samla upp urin under flera timmar utan

läckage (6).

2.4.2 Kocks reservoar

Kocks reservoar utförs inte på patienter med dåligt allmäntillstånd, med långvarig

steroidbehandling, adipositas eller tidigare genomgått strålterapi av bäckenorganen. Orsaken

är att vävnaden kan vara skör och risk finns för dålig läkning av vävnaden. Reservoaren

konstrueras med hjälp av en 75 cm lång bit av tunntarmen. Tarmen skärs upp på längden och

sys ihop på tvären, så att det bildas en reservoar. Enkelriktade ventiler konstrueras i båda

ändarna av reservoaren. I den bakre ventilen implanteras uretärerna och den andra ventilen

förs ut genom bukväggen som en stomi. Denna stomi skall vara i samma nivå som huden

eftersom uppsamlande påsar inte ska användas. De två ventilerna medför att urinen inte kan

rinna ut genom stomin till hudytan eller tillbaka till njurarna genom uretärerna. Tömningen av

reservoaren sker med hjälp av katetrar ungefär fem gånger per dygn, kapaciteten är ca 700-

800 ml (8).

Sammanfattningsvis finns det olika stomier där skilda orsaker ligger till grund för denna

operation. För dessa stomier finns det idag en mångfald av stomibandage som kort beskrivs i

följande del.

2.5 Stomibandage
En förutsättning för att stomipatienten kan återgå till sitt normala dagliga liv, är att han/hon

har ett bandage som han/hon känner sig trygg med. Idag finns så många produkter och

lösningar att varje stomiopererad kan finna en tillfredsställande lösning (2).

Jepsen och Nielsen (2) beskriver  tre grundtyper av stomibandage. Den första grundtypen är

slutna påsar som är lämpliga vid stomier på nedåtgående delen av kolon dvs där avföringen är

fast och formad. Den andra grundtypen är tömbara påsar lämpliga till tunnflytande avföring

och även i den postoperativa perioden till transversostomi, kolostomi och ileostomi då
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tarminnehållet fortfarande är tunt (2). Urostomipåsar är den tredje grundtypen av

stomibandage och lämpliga till urin och sekretion från högt belägna enterocutana fistlar (2).

Bland alla dessa olika stomibandage och dess tillbehör går det i de flesta fall att hitta

individuellt anpassade lösningar enligt Jepsen och Nielsen (2). Ett tillfredsställande val är

mycket viktigt för den stomiopererade, inte enbart av fysiska skäl utan också av psykiska

orsaker. När kroppen inte fungerar på ett önskat sätt påverkas hela livssituationen (2).

2.6 Pre- och postoperativ omvårdnad

Ett nordiskt samarbete i stomivård har resulterat i två standarder. Den första är att patienten

skall vara välinformerad om grundsjukdomen, ha kunskap om och ha förstått vad

stomioperationen innebär. Den andra standarden är att alla patienter skall få stomiplatsen

markerad (9). Dessa standarder ska säkra kvaliteten på vården av de stomiopererade. De

stomiopererade är under en kortare eller längre period utan möjlighet att själva klara de

funktioner de tidigare bemästrat. Dorothea Orems omvårdnadsteori handlar om egenvård och

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (10).

Egenvård definieras enligt Orem (10) som utförande av sådana aktiviteter som individen själv

tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.

Aktiviteterna är frivilliga och medvetna och har ett mönster och en ordningsföljd. Egenvården

indelas i en värderingsfas, en planeringsfas och en genomförarfas (10). Orem (10) beskriver

tre olika kategorier av egenvårdsbehov universella behov, utvecklingsmässiga behov och

hälsorelaterade behov.

Egenvårdskapaciteten är en komplext inlärd förmåga att möta de egna kontinuerliga behoven

av en vård som reglerar livsprocessen, upprätthåller eller befrämjar människans strukturella

och funktionella integritet och utveckling, samt befrämjar välbefinnande (10). Egenvårdsbrist

uppstår enligt Orem (10) vid bristande överensstämmelse mellan individens

egenvårdskapacitet och hans/hennes egenvårdskrav.

Enligt Orem (10) omfattar omvårdnadssystemet tre komponenter. Omvårdnadskapacitet,

egenvårdskapacitet och egenvårdskrav.  Diagnostisering, ordination, behandling samt

reglering och administration utgör omvårdnadsprocessen enligt Orem (10). Den är en

teknologisk process bestående av en social, mellanmänsklig teknologi och en reglerande
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teknologi (10). Omvårdnadssystemet är enligt Orem (10) något som skapas genom

sjuksköterskans och patientens åtgärder och interaktion i en vårdsituation.

2.6.1 Information

Orem (10) menar att ankomstsamtalet är ett viktigt redskap för sjuksköterskan för att lära

känna patienten och få tillräcklig kunskap om hur mycket hjälp han/hon behöver, samt för att

tillgodose varje individs egenvårdsbehov.

Patienten skall ha information skriftligt och muntligt både om anatomi och om vilka fysiska

förändringar en stomioperation innebär enligt Nielsen (3). Det är viktigt att inte förbise

informationen om att nervbanor i lilla bäckenet skadas i samband med stomioperationen,

vilket kan leda till påverkan på patientens sexuella liv (11). Kort information ges om praktisk

skötsel, kost, kläder samt ekonomiska villkor (3). Det är viktigt enligt Nielsen (3) att

informationen till patienten ges utifrån patientens egen upplevelse av sin sjukdom och

situation. Jepsen och Nielsen (2) beskriver att patienten kan känna oro över att

stomioperationen kommer att påverka framtiden och familjelivet. Nordisk standard för

stomivård (9) beskriver att patienten ska ges möjlighet att uttrycka egna tankar och bekymmer

samt få stöd och svar på frågor. Patientens förutsättningar att aktivt delta i

tillfrisknadsprocessen ökar om patienten är välinformerad (9).

2.6.2 Krisreaktioner

Krisreaktion i samband med sjukdom är inte ett tecken på att psykisk sjukdom tillstött, utan

en normal reaktion på den psykologiska och existentiella påfrestning som diagnosen innebär.

Det första i en krisreaktion är förnekandet av vad som hänt eller kommer att hända. På så sätt

skyddar krisreaktionen personen mot ett psykiskt sammanbrott. Så småningom försvagas och

upphör förnekandet och patienten och dennes närmaste inser sanningen om sjukdomen och

dess konsekvenser. Kliniskt ses en del symtom som följd av denna krisreaktion till exempel

förvirring, ångest, glömska, sömnstörningar samt depression (12). Enligt den Nordiska

standarden (9) är det mycket viktigt att den preoperativa informationen ges trots de

mekanismer som träder i kraft vid en kris. I krisreaktionen uppstår, enligt Orem (10) en

egenvårdsbrist med begränsad förmåga att ta in ny kunskap, göra bedömningar och fatta

beslut samt utföra handlingar som ger resultat. Orem (10) anser att sjuksköterskan är ansvarig
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för att ha tillräcklig kunskap om hur mycket hjälp patienten behöver och med hjälp av den

kunna komma fram till rätt hjälpmetoder.

2.6.3 Förändrad kroppsuppfattning

Kroppsuppfattning utvecklas under barndomen och fortsätter upp i vuxenåldern (3). Price (13)

beskriver tre komponenter i kroppsuppfattningen som individen strävar att upprätthålla balans

mellan. Dessa är kroppens realitet, ideal och presentation. Med kroppens realitet menas hur

kroppen uppfattas som den faktiskt är. Kroppens ideal är en önskan om hur kroppen borde

vara. Till sist kroppens presentation är hur vi visar kroppen genom t ex klädsel, smink och

hållning. Sker det en förändring i en komponent försöker individen kompensera genom de

andra komponenterna (13).

De flesta stomiopererade måste arbeta sig igenom ett kaos av känslor beroende på att kroppen

har förändrats. Det kan ta lång tid och kräver stora insatser, både av patienten själv och hans

eller hennes närmaste, innan patienten orkar acceptera förändringarna och börjar anpassa sig

till sin nya livssituation. Denna anpassning är mycket beroende av hur den stomiopererade

uppfattade sig själv före operationen, samt hur väl patientens sociala nätverk fungerar (3).

Detta nätverk beskriver Orem (10) som viktiga resurser som kan komplettera och/eller

kompensera den stomiopererades bristande förmåga att tillgodose sina egenvårdsbehov.

Främst är det den stomiopererades anhöriga enligt Orem (10),  men också sjukvårdspersonal,

stomiterapeut, hemvårdspersonal, vänner och arbetskamrater. En av de sex egenvårdsbehov

relaterade till hälsoproblem som Orem (10) beskriver är att lära sig leva med effekter av

patologiska tillstånd, medicinska behandlingar eller diagnostiska åtgärder och finna en ny

livsstil.

2.6.4 Stomimarkering

Preoperativ stomimarkering är mycket viktig. Placeras stomin på ett olämpligt ställe kan det

ställa till problem med läckage och hudskada som följd vilket i förlängningen kan leda till

psykiska problem (3). Målet är enligt standarder att alla patienter skall få stomiplatsen

markerad preoperativt (9).

Vid stomimarkeringen bör hänsyn tas till patientens helhetssituation och utföras i samråd

mellan patienten, sjuksköterska och kirurgen som ska operera (9). Stomin måste placeras så

att patienten själv kan se och sköta den (3). Enligt Orem (10) är det viktigt att tillgodose
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patientens egenvårdsbehov för att uppnå självständighet. Stomimarkeringen görs med

patienten i sittande, stående och i liggande läge enligt Hultén m.fl. (6). Det är också viktigt att

ta hänsyn till individuella aspekter som syn, fysiska aktiviteter, arbete, fritidsintressen, kläder

och eventuella proteser (6).

2.6.5 Postoperativa observationer

I Orems teori (10) är patienten under den första postoperativa tiden behov av hälsorelaterad

omvårdnad där patient och sjuksköterska samarbetar för att öka patientens egenvårds-

kapacitet. Klar tömbar påse används för att underlätta tömning och inspektion av stomin.

Stomins färg skall vara röd och formen varierar från rund till oval. Postoperativt är stomin

svullen, ödematös. En ileostomi börjar vanligtvis fungera inom 24 timmar med tunn avföring

eller sekret. För kolostomin tar det mellan 2-3 dagar, först med gaser och därefter med

avföring. En urostomi enligt Bricker börjar fungera omedelbart i samband med operationen

(2).

2.6.6 Stomiträning

Undervisning i stomivård påbörjas inom de första postoperativa dygnen. Det är viktigt att

komma ihåg att patienten är trött efter operationen (2). Orem (10) beskriver fem olika

hjälpmetoder som sjukvårdspersonalen, däribland sjuksköterskan, ska använda för att öka

förmågan till egenaktivitet hos den stomiopererade. Den nya situation som stomioperationen

innebär medför att patienten i starten är beroende av ett delvis kompenserande system och

senare i förloppet i behov av ett stödjande och undervisande system (10). Därför är korta,

målinriktade undervisningstillfällen på 10-15 minuter oftast vad patienten kan klara av. Byte

och tömning av påsen betraktas som ett toalettbesök och ska i möjligaste mån ske på toalett

eller hygienrum (2). Målet för den specifika vården som ges, är att åstadkomma

självständighet för patienten (10).

2.6.7 Komplikationer

Stomikomplikationer kan uppstå enligt Hultén m.fl. (6), och få stora konsekvenser för den

enskilda individen genom att ge upphov till läckage och hudproblem vilket leder till

svårigheter att få ett fungerande stomibandage att fästa på huden. Det kan också uppstå

problem för tarmen att tömma sig och smärtor i samband med tarmtömningen (6).
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Att kunna bevara egenvårdsförmågan är nödvändig för livet, hälsan och den personliga

känslan av välbefinnande enligt Orem (10). Den Nordiska standarden för stomivård (9)

beskriver att sjuksköterskan ska känna till patientens personlighet och säkerställa

egenvårdsförmågan och sörja för de egenvårdsbehov som uppstår.

Komplikationen kan uppstå, enligt Christiansen (11), genom att nervbanor skadas i samband

med operationen, vilket kan påverka patientens sexuella liv. Den fysiska närvaron av

stomipåsen kan upplevas störande och påverka det sexuella livet (11). Enligt Orem (10) är

stödjande och undervisande omvårdnadssystem aktuella för att möta de egenvårdskrav som

patienten har. Stomiterapeuten kan ge stöd samt informera om mindre och intimare

stomibandage som kan vara till hjälp (11).

2.6.8 Kost, arbete och fritid

Enligt Orem (10) blir stödjande och undervisande omvårdnadssystem viktiga när

stomiterapeuten ska lära patienten att utföra åtgärder som är nödvändiga för att möta

egenvårdskraven. Stöd, vägledning, skapande av en utvecklande miljö samt undervisning är

hjälpmetoder som kan användas (10). Det finns inget som en stomiopererad måste avstå ifrån

när det gäller mat och dryck (6). Kontinuerligt stöd och vägledning från stomiterapeuten gör

att patienten får balans mellan sina egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet (10).

Arbete och fritid hör till de egenvårdsbehov som Orem (10) beskriver som universella.

Genom att upprätthålla balans mellan aktivitet och vila, mellan ensamhet och social

gemenskap samt befrämjande av mänsklig funktion och utveckling i en social gemenskap kan

individens egenvårdsbehov uppnås (10). Jepsen och Nielsen (2) anser att en riktigt

konstruerad och välskött stomi som regel inte utgör hinder för vare sig arbete, utbildning,

fritidsaktiviteter eller socialt umgänge. Enligt Christiansen och Nielsen (14) är det viktigt att

den stomiopererade, vid behov, får stöd och hjälp att anpassa de arbetsmässiga förhållanden

på arbetsplatsen.

Christiansen och Nielsen (14) menar att den stomiopererade kan utföra de flesta vanligtvis

förekommande fritidsaktiviteterna. Varje enskild individs anpassning till den nya

livssituationen och accepterande av den förändrade kroppen påverkar utövandet av

fritidsaktiviteter. Rädsla för att byta om och duscha tillsammans med andra påverkar



12

utövandet av olika aktiviteter.  Modifiera sin självbild och lära sig leva med effekter av

patologiska tillstånd, är egenvårdsbehov knutna till hälsoproblem som den stomiopererade är i

behov av att tillgodose (10).

2.6.9 Utskrivning och uppföljning

Generellt kan sägas att utskrivningsfasen börjar vid ankomstsamtalet då patientens

hemförhållanden, sociala nätverk och egenvårdsförmåga kartläggs samt beslut om anläggande

av stomi tas (14). Detta skall tillsammans med träningsperioden leda patienten fram till att

vara väl rustad inför utskrivningen (14). Orem (10) beskriver att omvårdnadens överordnade

mål är att patienten själv skall utföra sådana funktioner som möter hans/hennes

egenvårdsbehov som leder till hälsa och välbefinnande.

Under den postoperativa tiden provas ett individuellt anpassat stomibandage ut och

hjälpmedelskort skrivs. Stomiterapeuten eller sjuksköterska med behörighet att förskriva

beräknar och förskriver förbrukningsartiklar vid utskrivningen. Den första förskrivningen bör

vara begränsad eftersom stomin minskar i storlek och patientens behov kan förändras (14).

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med denna studie var att beskriva hur stomi påverkar individens livssituation.

Ur syftet har två frågeställningar utvecklats:

1. Vad påverkar individens livssituation?

2. Hur är det att leva med stomi?

4. METOD

Studiens metod byggde på litteraturstudier där sökningen av litteratur utfördes i enlighet med

studiens syfte. I studien användes Polit och Hunglers (15) modell med de olika stegen för

genomförandet av en litteraturstudie. Modellen omfattar identifiering av nyckelord och

forskningsområde, genom både manuell och elektronisk sökning finna användbar litteratur,

kritiskt granska litteraturen och utesluta det som inte är passande för studien samt läsa igenom

den relevanta litteraturen för att sedan sammanfatta den i en överskådlig tabell. Vid

utformningen av artikeltabellen samt förklaring av instrument som använts i artiklarna

användes Benzeins (16) modell.
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4.1 Litteratursökning

Jag har sökt vetenskapliga artiklar i två databaser, CINAHL och PUBMED, med sökorden:

Quality of life and ostomy och Body image and ostomy. Sökningen kombinerades med Peer

Reviewed för att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt baserade. Utfallet blev enligt

tabell 2.

I databasen PUBMED blev utfallet 19 träffar med sökorden Quality of life and ostomy, efter

att ha tidsbegränsat perioden till 2000-2003 och önskat engelska, Nursing journals.

Vid sökningen i databasen CINAHL blev utfallet 14 träffar. Här tidsbegränsade jag inte

urvalet utan sökte på Major Subjects. Med sökorden Body image and ostomy gjordes en andra

sökning i databasen PUBMED. För att finna så mycket material som möjligt avstod jag från

tidsbegränsning och sökte endast på Major Subjects. Utfallet blev 9 träffar.

4.2 Exklusion

Av de 19 träffarna i databasen PUBMED valde jag bort 16 artiklar, tre hade inga abstrakt att

läsa och 13 hamnade utanför ramen för mitt problemområde. Vid sökningen i databasen

CINAHL blev utfallet 14 träffar och där valde jag bort sju artiklar, en hade inget abstrakt, tre

föll utanför ramen för mitt ämne, ytterligare två var skrivna på portugisiska och togs därför

bort, till sist fick jag exkludera en artikel som jag redan inkluderat vid sökningen i databasen

PUBMED.

Med sökorden Body image and ostomy gjordes ytterligare en sökning i PUBMED. Av de nio

träffarna valdes åtta artiklar bort. En artikel hade jag redan inkluderat i mitt arbete från

databasen CINAHL, fem artiklar saknade abstrakt och ytterligare två föll utanför ramen för

mitt problemområde.

4.3 Inklusion

Med sökorden Quality of life and ostomy valde jag ut tre artiklar från databasen PUBMED

och från CHINAL blev det sju vetenskapliga artiklar som inkluderades. Fyra av dessa var

något smala i sitt ämne men eftersom de fortfarande berörde mitt problemområde valde jag att

inkludera dem. Ytterligare en artikel valdes ut efter sökning i PUBMED med sökorden Body

image and ostomy. Till sist inkluderades en artikel jag fått under studier i stomivård vid

Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet.
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De flesta av de 12 utvalda artiklarna är kvantitativa empiriska studier där olika

livskvalitetsinstrument används. Alla artiklarna är skrivna på engelska. Med hjälp av dessa 12

vetenskapliga artiklar ska jag sätta mina frågor, mitt problem i ett större och mer övergripande

perspektiv samt göra en översikt av aktuell forskning inom området.

Tabell 1. Metodtabell för litteratursökning på Internet.

SÖKORD DATABAS TRÄF-

FAR

EXKLU-

DERAR

INKLU-

DERAR

Quality of life and ostomy PUBMED 19 16 3

Quality of life and ostomy CINAHL 14 7 7

Body image and ostomy PUBMED 9 8 1

 En översikt över författare, år, patienter, ålder, metoder, instrument, analyser och resultat

visas i Tabell 2.

Tabell 2: Författare, patienter, metod och huvudsakligt resultat av studierna som fokuserar på

hur det är att leva med stomi.

Författare/

År

Antalet

patienter/

Ålder

Metod/Instrument/

Analys

Huvudresultat

Aron S et al.

(1999) 17

En man med

rectalcancer 52

år och en kvinna

med ulcerös

cholit

31 år

Kvalitativ ansats/

Halvstrukturerade

intervjuer/Innehålls-

analys med fyra

framträdande kategorier

Familjens stöd viktig. Patientens upplevelse av

stomi är olika beroende vilken typ av stomi.

Fysiskt lidande rapporterades hos båda.

Förväntningar om hälsa var olika pga

diagnoser och prognoser. Detta gjorde dem

mer eller mindre motiverade till egenvård och

självkontroll.
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Bekkers M J T

M et al.

(1997) 18

123 patienter

(46 med stomi

53 utan stomi)

68 patienter kvar

efter fyra år

26 män, 42

kvinnor/ (m=47

år)

Kvantitativ ansats

/Instrument: PAIS-SR

Behovet av långvarig psykosocial vägledning

polikliniska patienter, som genomgått

kirurgisk behandling för colorectal cancer

eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Carlsson E

et al. (2001) 19

6 patienter med

Mb chron

3 män och 3

kvinnor

/ 38-68 år

Kvalititativ ansats/

semistrukturerade

intervjuer, frågeformulär/

innehållsanalys

Den mest signifikanta observationen var den

begränsade förmågan att handla spontant

därför att dagliga aktiviteter kräver en

betydande planering. 3 patienter hade aldrig

accepterat sin stomi. Sociala begränsningar

och trötthet påverkade deras liv.

Engel J et al.

(2003) 20

299 patienter/

192 män och 107

kvinnor/

212 < 70 år

87 >70 år

Kvantitativ ansats/

Frågeformulär,

Instrument: EORTC

QLO-30; EORTC CR38

Patienter med anterior resektion har bättre

livskvalitet än patienter med

abdomnioperienal extirpation. Hög anterior

resektion hade signifikant bättre utslag än

både låg anterior receserade patienter och

abdominoperineal extirpation. Stomipatienter

hade signifikant sämre livskvalitet jämfört

med ej stomiopererade.

Gooszen A W

at al. (2000) 21

37 patienter med

ileostomi

39 patienter med

colostomi/

27 män och 49

kvinnor/

ålder 26-86

Kvantitativ ansats/

Frågeformulär

Det finns inget samband mellan stomityp och

graden av social begränsning. Signifikant mer

stomivårdsproblem och komplikationer sågs i

den totalt isolerade gruppen jämfört med

gruppen som var mindre socialt begränsade

(P=0.003).

Hamashima C

(2002) 22

110 patienter

med rectalcancer

(38 med och 72

utan stomi)/

Medelålder 69.1

resp. 68.6 år

Kvantitativ ansats/

Instrument: Japanese Euro

QOL

Frågeformulär/ Statistisk

analys

De manliga patienterna upplevde inte att

stomin påverkade deras livskvalitet däremot

gjorde de kvinnliga patienterna det.

Livskvaliteten hos gruppen med lång

överlevnad förenades i en lång rad punkter

angående livsstil, symtom och aktuella

aktiviteter.
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Jenks J M

et al.

(1997) 23

45 patienter med

tarm och

blåscancer

28 män och 17

kvinnor/

35-80 år

Kvantitativ ansats/

Instrument: BCS, DAP,

Intervjuer/

Statistisk analys

Signifikant skillnad i body image skalan

mellan 1 månad och 6 månader

senare(P=0.49). Cancerdiagnosen och de

förenade bekymren var dominerande hos

patienterna preoperativt och därmed negativa

influenser på body image före

stomioperationen.

Marquis P

et al.

(2003) 24

4739 stomi-

patienter i 16

europeiska

länder/

Multicenter

(m=61.6)

Kvantitativ ansats/

Instrument: SQLI,

Frågeformulär

Stomipatienters livskvalitet kan bli fastställd,

den förändras över tid att patienterna har

tillgång till stomiterapeut, speciellt under de

första 3-6 månaderna efter operationen.

Nugent K P

et al.

(1995) 25

391 stomi-

patienter

(141 ileostomi

250 colo-stomi)/

19-97 år

(m=71)

Kvantitativ ansats/

Frågeformulär,

VAS för livs-

kvalitetsmätning/

Statistisk analys

Många upplevde stomiproblem: eksem (51%),

läckage (36%), ballongeffekt (90% av

ileostomipatienterna). Majoriteten av

patienterna (80%) upplevde förändring i

livsstilen och mer än 40 % av patienterna hade

problem med sitt sexuella liv.

Persson E och

Hellström

(2002) 26

Nio patienter,

fem män och fyra

kvinnor/

44-67 år

Kvalitativ design med

phenomenologisk ansats/

Inspelade intervjuer med

öppna frågor/

Innehållsanalys

Trots att omfattande preoperativ information

gavs, rapporterade alla deltagarna i studien att

stomin påverkade deras dagliga liv på många

oväntade sätt, och vissa uttryckte kännbar

svårighet att komma överens med stomin.

Van de Wiel H

B M et al.

(1991) 27

1507 stomi-

patienter

(738 colo-stomi,

346 ileostomi,

407 urostomi.

16 övrigt)

995 män,

512 kvinnor

(m=58 år)

Retrospektiv studie/

Frågeformulär

Statistisk analys

Resultatet i denna studie överensstämde med

hypotesen att män är mer förhindrade i sin

sexuella kapacitet jämfört med kvinnor och att

en colostomi har starkare negativ effekt på den

sexuella funktionen jämfört med en ileostomi.

Nya resultat visade att en urostomi hade den

mest negativa inverkan på sexuell funktion,

speciellt för män.
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Wong V K och

Withe MA

(2002) 28

59 familjer:

29 i stomi-

gruppen, 30 i

kontroll-gruppen

Kvantitativ ansats/

Instrument: FDM,

MHLC, Frågeformulär/

Medlemmar i stomigruppen förnam

signifikant större kontroll genom

familjemedlemmarna och större fasthet i

familjen jämfört med kontrollgruppen. När

familjer uppfattades som fasta, rapporterade

båda grupperna signifikant större kontroll från

familjemedlemmarna.

4.4 Instrument i analyserade artiklar

BCS Body Cathexis Scale

DAP Draw-a-Person

EORTC QLO-30 European Organisation for Research and Treatment of Cancer

Quality of Life Questionnaire

EORTC CR38 European organisation for Research and Treatment of Cancer

Cancer Recti

JE QOL Japanese Euro Quality Of Life

FDM Family Dynamics Measure

MHLC Multidimensional Health Locus of Control

PAIS-SR Psychosocial Adjustment to Illness Scale

SQLI Stoma Quality of Life Index

VAS Visual Analog Scale

4.5 Analys

I analysen av mitt material har jag använt modellen för innehållsanalys enligt Polit och

Hungler (15). Enligt Polit och Hungler (15) kan forskaren, som använder en traditionell

innehållsanalys, ändra sin objektivitet under analysens gång och därför kan det vara av värde

att två eller flera analyserar materialet och därmed erhåller samma resultat.

Jag har analyserat de tolv utvalda vetenskapliga artiklarna utifrån mitt syfte samt de två

frågeställningarna och funnit områden som återkommer i artiklarna. De områden jag fann

belyste artiklarnas resultat samt svarade på mina frågeställningar. För att gruppera dessa

områden har jag med hjälp av olika färger markerat dem och därmed funnit en struktur.
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I nästa steg skrev jag ner de färgmarkerade texterna på papper och grupperade dem. Vid

denna analys fann jag sex grupper som speglade resultatet i artiklarna utifrån mitt syfte och

mina frågeställningar. De sex grupperna omfattade social anpassning, fysiska problem,

psykiska problem, påverkan på det sexuella livet, utövandet av arbete/sport/fritidsaktiviteter

samt förändrad kroppsuppfattning.

5. RESULTAT
De 12 studier (17-28) jag analyserat omfattade 7336 patienter. Majoriteten, 6071, hade

cancerdiagnos därefter följde ulcerös cholit 224 och Mb Crohn 124. Deltagarnas diagnoser

var ej beskrivna i två studier. De omfattade 420 stomiopererade. Återstående grupp bestående

av 497 patienter hade varierande diagnoser till exempel divertikulit, blåscancer eller fistlar.

Patienternas ålder varierade mellan 19-97 år. Både kvinnor och män deltog i åtta av studierna.

I de övriga fyra studierna var ej könsfördelningen beskriven. Elva av studierna fördelades

över sju olika länder världen över. Den tolfte studien var en multicenterstudie och omfattade

16 europeiska länder med 4739 deltagare som intervjuade av 618 stomiterapeuter.

5.1 Social anpassning

Vikten av socialt stöd beskrevs tydligt av Aron m.fl. (17). Under tidigt postoperativt skede

dominerar vikten av stöd från sjukvårdspersonalen. Successivt ökade behovet av familjen

eller närståendes stöd vilket dominerade vid utskrivningen. Det framkom att ett starkt

kommunikationssystem mellan sjukvårdspersonal, med stomiterapeuten i spetsen, patienten

och dennes familj samt kommunal hemvårdspersonal, var en garanti för att den information

som gavs var sammanhängande, trovärdig och motsvarade de individuella behov som

patienten och hans/hennes närstående hade (17).

Stomiterapeutens funktion berördes i flera studier. Kontinuerlig kontakt var mycket viktig för

den stomiopererade (17,19,23-25). Det var viktigt att patienten tidigt i rehabiliteringsfasen

fick träffa stomiterapeuten. Vid dessa besök var frågor om sjukdomen och dess prognos det

mest framskjutande ämnet enligt Jenks m.fl. (23). De stomiopererade beskrev en önskan om

återskapande av kroppen. Aron m.fl. (17) beskriver att de första dagarna efter utskrivningen

framkom oro, ängslan och osäkerhet över att kunna klara av att sköta stomin. Båda

patienterna i studien hade många frågor om vad de kunde äta.
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Marquis m.fl. (24) beskriver en signifikant höjning av livskvaliteten under de tre första

månaderna efter utskrivningen. De patienter som var nöjda med vården visade högre värden

av livskvalitet jämfört med dem som inte var nöjda med vården (24). Hög livskvalitet hade

också de som visade stark tillförsikt inför framtiden (24). Vissa skillnader i

livskvalitetsmätningarna mellan länderna förekom enligt Marquis et al. (20), men de flesta

länderna var tämligen överensstämmande.

Enligt Nuget m.fl. (25) var stödet från familjen bra i 89 % hos colostomipatienterna och 82 %

hos ileostomipatienterna. Trots stöd kände många ängslan och oro över läckage och byte av

bandage. Aron m.fl. (17) menar att närstående, speciellt patientens partner och vänner hjälper

personen med stomi att komma tillbaka till ett socialt liv med arbete och fritidsaktiviteter. I

Carlssons m.fl. (19) studie var alla deltagare respekterade av sina familjer vilka förstod deras

situation. Trots det upplevde de hur de dominerade familjens liv. De stomiopererade beskrev

att de hade många vänner som gav dem respekt och uppmuntran (19). Wong och White (28)

beskrev i sin studie hur familjer fungerade med en stomiopererad medlem samt familjer utan.

Deltagarna i stomigruppen som rapporterade större samförstånd i familjen , förnam större

känsla av kontroll.

Nuget et al. (25) och Carlsson m.fl. (19) beskrev hur tillhörigheten i en stomiförening/-

stödgrupp var till stor hjälp. Graden av hur viktig den var varierade från ”inte alls” till

”mycket nödvändig”. Carlsson m.fl. (19) nämner att alla hade en önskan om att få kontakt

med någon som ägde en djup insikt om deras situation, för att prata om familjen, ekonomi,

sex och kroppsuppfattning. Tre deltagare var inte nöjda med den information de fått angående

ekonomiska villkor.

Den sociala anpassningen berörde flera författare men på olika sätt. Ett återkommande

problem var, enligt Persson och Hellström (26), hur man ska berätta för andra att man fått en

stomi och hur dessa reagerar. Vissa hade berättat för vänner, arbetskamrater och grannar,

medan andra bara för sina närmaste vänner. Persson och Hellström (26) beskrev också att

någon hade blivit annorlunda bemött efter att de hade berättat om sin stomi. Andra beskrev

hur de såg på människor i sin omgivning och funderade om det var någon mer som hade

stomi. Det mest signifikanta resultatet i Carlssons m.fl. (19) studie var en begränsad förmåga

till spontanitet i den sociala planeringen  beroende på alla dagliga rutiner relaterade till

stomin. Tre hade aldrig accepterat stomin och de andra ville inte gå tillbaka till livet före
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stomin. Två beskriver ett speciellt tomhetsmönster som orsakade begränsningar i det sociala

livet.

Gooszen m.fl. (21) visar i sin studie ingen skillnad i livskvalitet mellan olika stomityper och

grad av social isolering. Ju fler stomiproblem/komplikationer som rapporterades, beskrevs

högre grad av social isolering. Av 42 stomiopererade var sex patienter helt socialt isolerade

och 15 patienter kände detta mer än en gång per vecka. Övriga upplevde social inskränkning

mindre än en gång per vecka. Resultatet i både Engels m.fl. (20) och Hamashimas (22) studie

visade att stomipatienterna var begränsade i sitt dagliga liv.

5.2 Fysiska problem

Hälften av artiklarna beskrev specifika fysiska problem som påverkade livet med stomi

(17,19-21,25,26). I Arons m.fl. (17) studie var fysiskt lidande ofta beskrivet under den första

postoperativa tiden. Deltagarna nämnde smärta och svårigheter att röra sig. Närvaron av

stomin och den bakomliggande sjukdomen provocerade fram fysiskt lidande. Carlsson m.fl.

(19) rapporterade att ingen upplevde smärta. Flera studier (17,19-21,25,26) rapporterade att

läckage, hudproblem, dålig lukt samt ballongeffekt påverkade deras dagliga liv negativt.

Deltagarna i Carlssons m.fl. (19) studie fick tömma sin stomipåse mellan 8-15 gånger/dygn på

grund av det höga tarmflödet, även nattetid. Fyra patienter rapporterade detta som orsak till

trötthet under dagen. Liknande resultat rapporterade Engel m.fl. (20) i sin studie. Två

deltagare i Carlssons m.fl. (19) studie hade ett mycket högt flöde på eftermiddagarna efter att

ha ätit. Om de skulle göra något utanför hemmet fick de vara utan mat för att kunna

genomföra den planerade aktiviteten. Liknande resultat rapporterades från Gooszens m.fl.

(21) studie.

Läckage och irriterad peristomal hud förekom bland hälften av deltagarna i Nugets m.fl. (25)

studie. Detta ledde till att de hade svårigheter att få bandaget att sitta fast. Patienter med

ileostomi hade mer problem med läckage. Resultatet i Gooszens m.fl. (21) studie visade att

det fanns en signifikant skillnad mellan frekvensen av stomiläckage och graden av social

isolering. Mindre läckageproblem gav mindre social isolering. Samma gällde för hudirritation.

Deltagarna i Arons m.fl. (17) och Carlssons m.fl. (19) studier rapporterade att de fick lägga

ner mycket tid på skötsel av den peristomala huden.
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Dålig lukt noterades hela tiden av fyra colostomiopererade patienter i Nugets m.fl. (25) studie.

I ileostomigruppen noterade inga dessa problem. Deltagarna i Carlssons m.fl. (19) studie

rapporterade att det mest negativa med att leva med stomi var rädslan för läckage, oljud, lukt

och att inte vara nära en toalett. Nuget m.fl. (25) rapporterade att 90% av de

ileostomiopererade hade problem med ballongeffekt.

Relaterat till sjukdomen var fistlar det mest tärande, både fysiskt och psykiskt enligt resultatet

i Carlssons m.fl. (19) studie. Det framkom att deltagarna hade genomgått många operationer

och rädslan för framtida eventuella operationer noterades men också att dessa skulle medföra

försämrad livssituation. Alla deltagarna hade besvär med tandkaries. Tre deltagare behövde

ofta laga tänderna vilket medförde höga tandkostnader. Problem med polyartritis beskrev tre

deltagare. Vissa stomirelaterade komplikationer som påverkade livssituationen beskrevs i

Arons m.fl. (17) och Gooszens m.fl. (21) studier. Det fanns enligt Gooszen m.fl. (21) ingen

signifikant skillnad mellan graderna av social isolering och hur ofta hernia, fistlar, stenos och

nekros förekom. Stomiretraktion och prolaps var mer synlig i den mest socialt isolerade

gruppen. Aron m.fl. (17) beskrev i sitt resultat att i samband med tidiga postoperativa

komplikationer uppkom ängslan att inte kunna leva ett normalt liv utan kriser och att vara

borta från arbetet länge.

Stomimarkering hade en stor betydelse för livskvaliteten enligt resultatet i Nugets m.fl. (25)

studie. Av 114 planerade ileostomioperationer fick 53 patienter sin stomi markerad. Hos

hälften av de som inte stomimarkerats hamnade stomin i midjenivå, vilket medförde

bandageringsproblem samt läckage och hudproblem som följd.

5.3 Psykiska problem
Ängslan och oro över att inte kunna leva ett normalt liv framkom i många studier (17-

19,22,25,26,28). Deltagarna i Arons m.fl. (17) studie upplevde förändringen efter

stomioperationen som ett hot mot identiteten. Tidig depression beskrevs postoperativt. Enligt

Bekkers m.fl. (18) resultat var högre inkomst associerad med bättre psykosocial anpassning.

Stomipatienter med cancer indikerade mer psykiska problem jämfört med de som hade

godartad bakomliggande diagnos. Engel m.fl. (20) beskriver att även om de överlevt cancern

var de rädda. Det fanns alltid ett hot hängande över dem och deras familjer. Detta framkom

även i Jenks m.fl. (23) studie. De flesta visade ovisshet och tveksamhet inför framtiden. De
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oroade sig mest för cancern, om den skulle kunna botas eller inte. En del uttryckte att så länge

de klarade av cancern klarade de av stomin. De hoppades att kirurgen kunde bota dem.

Persson och Hellström (26) beskriver i sitt resultat otryggheten att leva med stomi. De

upplevde osäkerhet och rädsla för oljud, gaser och lukt från stomin men även rädsla att skada

stomin.

5.4 Sexuella livet

Förändring och påverkan på det sexuella livet rapporterades från flera studier (17-19,22,25-

27). Den unga stomiopererade kvinnan i Arons m.fl. (17) studie hade en önskan om aktivt

sexuellt liv. Vid operationen hade hon ingen partner och tre månader efter operationen, då

studien avslutades, levde hon fortfarande ensam. Vid undersökningen under det första

postoperativa året rapporterade Bekker m.fl. (18) att stomipatienterna hade signifikant mer

problem med sitt sexuella liv. Dessa problem avtog med tiden. Två kvinnor i Carlssons m.fl.

(19) studie rapporterade att stomin påverkade deras sexuella liv. De kände sig inte attraktiva

och ansåg att stomin var ett fysiskt hinder. Hamashima (22) beskriver att av 38 stomipatienter

var 63 % sexuellt aktiva före operation men inte efter.

Angående frågorna om det sexuella livet i Nugets m.fl. (25) studie, valde 51% av

colostomiopererade och 31% av ileostomiopererade att inte besvara frågorna. Av de deltagare

i studien som svarade hade 43% av colostomipatienterna problem med sitt sexuella liv. Av

männen var 17%  impotenta, hälften av dessa var även impotenta preoperativt. Hälften av de

44 ileostomipatienterna som svarade hade problem med sitt sexuella liv. Av dessa var 14

impotenta och två var det preoperativt. Av de 19 kvinnor som besvarade frågorna led 15 av

dyspareunia (smärta vid samlag). Två av dessa hade besvär av dyspareunia preoperativt.

Resultatet i Persson och Hellströms (26) studie beskriver att kort tid har förflutit sedan

operation. Därför har många inte återtagit sin sexuella aktivitet. En del av deltagarna kände

sig inte tillräckligt starka och upplevde avsaknad av sexuell lust. Oro över smärta i samband

med samlag rapporterades också. Alla deltagarna i studien trodde att de var mindre attraktiva

efter operationen.

Det framkom i van de Wiels m.fl. (27) resultat att män är mer hindrade i sin sexuella kapacitet

efter stomioperation jämfört med kvinnor. Colostomipatienter har mer negativ effekt på
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sexuell funktion jämfört med ileostomiopererade. Sexuell motivation varierade mellan de

olika stomityperna. Högst sexuell motivation rapporterades för urostomiopererade och lägst

för ileostomiopererade. Den sexuella lusten minskade betydligt efter stomioperationen. Colo-

och ileostomiopererade män hade större lust än kvinnorna, men inte de urostomiopererade.

Störst sexuell lust hade de ileostomiopererade männen. Patienter med urostomi hade en

försämrad orgasmkapacitet främst jämfört med ileostomiopererade. Möjligheten till samlag

följde resultatet av sexuell lust och orgasm. Enligt resultatet hade ileostomiopererade män

störst möjlighet till samlag (27).

5.5 Arbete, sport och fritidsaktiviteter
Hälften av artiklarna beskrev hur stomin påverkade arbete, sport och fritidsaktiviteter (17,19-

21,25,26). Den kvinnliga deltagaren i Arons m.fl. (17) studie nämnde en månad efter

operationen oro över att gå tillbaka till arbetet, hitta passande kläder och återuppta de

aktiviteter som hon utfört innan. Tre deltagare i Carlssons m.fl. (19) studie beskrev att de

arbetade halvtid, vilket var oerhört viktigt för livskvaliteten. Samtidigt kände de trötthet som

de upplevde var den största orsaken till reducerade familjeaktiviteter. Detta rapporterade

också deltagarna i Engels m.fl. (20) studie.

Nuget m.fl. (25) beskrev i sin studie att 50% av de stomiopererade upplevde ingen påverkan

på deras arbete eller möjligheten att finna ett arbete, efter operationen. Arbetet förändrades

totalt för 8% ur colostomigruppen och 11% ur ileostomigruppen. Carlsson m.fl. (19) beskrev

att två stomiopererade hade lämnat sitt jobb på grund av sin sjukdom, vilket var den mest

frustrerande konsekvensen.

Stomin påverkade deltagandet i sporter och fritidsaktiviteter enligt Persson och Hellström

(26). Att vara naken och visa den nya kroppen var hindrande vid duschning tillsammans med

andra. En del patienter badade bastu och simmade innan operationen, men detta var omöjligt

efter. En kvinna planerade att gå tillbaka till ridning efter operationen. En av deltagarna i

Carlssons m.fl. (19) studie kunde delta i ett aktivt liv. De andra fick sysselsätta sig med

lugnare aktiviteter som att läsa böcker, handarbeta, måla och promenera.

Resultatet i Carlssons m.fl. (19) studie beskrev att alla deltagarna kunde gå på teater och

restaurang, men det krävde noggrann planering. För tre av dem var det förenat med stora
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problem. Detta beskriver även Nuget m.fl. (25) i sin studie. Resultatet visade att 21% av

colostomiopererade och 23% av ileostomiopererade, upplevde att stomin påverkade utövandet

av resor.

Klädproblem nämndes i tre av artiklarna (17,21,25). Den unga kvinnan i Arons m.fl. (17)

studie beskriver bekymmer med att hitta bra kläder efter operationen. Resultatet i Nugets m.fl.

(25) studie visar att cirka 40 % hade problem med klädseln  och < 10 % rapporterade stora

problem. Gooszen m.fl. (21) beskriver att de mest socialt isolerade hade signifikant mer

klädproblem. Anpassningen med kläder var mer observerad i colostomigruppen relaterat till

problem med ballongeffekt.

5.6 Förändrad kroppsuppfattning
Fem av de tolv artiklarna beskrev förändrad kroppsuppfattning i samband med stomioperation

(17,19,20,21,26). Aron m.fl. (17) beskrev att den manliga patienten inte ville röra sin stomi,

den var något externt som inte tillhörde hans kropp. Båda deltagarna rapporterade att den

uppsamlande påsen var det tydligaste tecknet på att kroppen blivit förändrad. Stomin gjorde

den utsöndrande akten och den anala zonen visuellt mera påtaglig.  Patienten fick ompröva sin

kropp och de konsekvenser som stomin hade på identiteten och livet. Den stora förändringen i

kroppsuppfattningen hos stomipatienterna visade sig i förlorad självkänsla och stolthet, att

vara beroende samt att gå omkring med en ”påse”.

Tre av deltagarna i Carlssons m.fl. (19) studie beskrev att de aldrig accepterat sin stomi på

grund av den förändrade kroppen och den livssituation som det medfört. Resultatet i Engels

m.fl. (20) studie rapporterar en signifikant skillnad i upplevelsen av förändrad kropps-

uppfattning hos stomiopererade jämfört med dem som inte fick stomi. De upplevde sig bland

annat mindre attraktiva. Endast tre av deltagarna i Jenks m.fl. (23) studie gjorde anmärkningar

refererade till kroppsuppfattningen. De kände behov av att klä sig i stora tröjor, höga byxor

och använda hängslen. Tidigt i rehabiliteringsfasen beskrev de en önskan om att återskapa

kroppen.

Deltagare i Perssons och Hellströms (26) studie beskrev hur de kände sig förändrade och hade

minskad självrespekt och välbefinnande. Känslor av avsky och emotionell chock efter

operationen nämndes i alla intervjuerna. Det var svårt att se på stomin i början. En deltagare
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beskrev att det var svårt att förstå hur stomin fungerade och att den var oberäknelig,

tömningen av tarmen kunde inte styras. Trots anpassning till ett liv med stomi upplevde de att

kroppen var påtagligt förändrad. En del av patienterna var belåtna med sin viktnedgång, hos

andra patienter var den minskade vikten ett synligt tecken på att de var sjuka. En kvinna som

gått ner i vikt i samband med operationen, var nöjd med sin kropp och uppskattade att kunna

stoppa blusen innanför kjolen eller byxorna när påsen var tom. Detta var något som hon inte

kunnat göra före operationen.

5.7 Resultatsammanfattning

De tolv vetenskapliga studier som studerats handlade om hur det är att leva med stomi och hur

livssituationen påverkades på olika sätt.

Återanpassningen till ett socialt liv beskrevs i fem av artiklarna. Stödet från vårdpersonalen

och familjen dominerar den första tiden efter operationen. Stomiterapeutens funktion lyftes

fram som mycket viktig under rehabiliteringsfasen, med täta planerade besök (17,19,24,25).

Aron m.fl. (17) beskrev behovet av kontakt de första dagarna efter utskrivningen på grund av

oro, ängslan och osäkerhet inför skötseln av stomin. Visad respekt från närstående, vänner

och arbetskamrater samt tillhörigheten till en stomiförening/stödgrupp, hade enligt Carlsson

m.fl. (19), en stor betydelse för återanpassningen till ett socialt liv. Ett återkommande problem

var, enligt Persson och Hellström (26), hur man ska berätta för andra att man fått stomi och

rädslan över hur dessa kommer att reagera. Gooszen m.fl. (21) beskrev att antalet

stomiproblem/komplikationer påverkade graden av social isolering.

Fysiska problem beskrevs i sex av artiklarna (17,19-21,25,26). Aron m.fl. (17) beskrev smärta

och svårigheter att röra sig under de första postoperativa dagarna. Nuget m.fl. (25) beskrev att

läckage och irriterad peristomal hud förekom, vilket medförde svårigheter att fästa bandaget.

Detta var vanligt förekommande hos de patienter vilka inte fått sin stomi markerad innan

operationen enligt Nuget m.fl. (25). Rädslan för lukt, oljud, ballongeffekt och att inte vara

nära en toalett beskrevs.

Ängslan och oro över att inte kunna leva ett normalt liv efter stomioperationen framkom i

många studier (17-21,23,25,26). Förändringen efter stomioperationen upplevdes som ett hot

mot identiteten enligt Aron m.fl. (16). Bekker m.fl. (18) beskrev att patienter med
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cancerdiagnos indikerade fler psykiska problem jämfört med andra diagnoser. Trots att de

överlevt sin cancersjukdom fanns det, enligt Engel m.fl. (20) och Jenks m.fl. (23), en rädsla

inför framtiden. Persson och Hellström (25) beskrev otrygghet och rädsla över oljud, lukt och

läckage vilket medförde isolering och psykiska problem.

Stomipatienternas sexuella liv påverkades och förändrades enligt flera studier (17-19,22,25-

27). Enligt Bekker m.fl. (18) hade stomipatienterna signifikant fler problem med sitt sexuella

liv under det första postoperativa året, vilka avtog med tiden. Carlsson m.fl. (19) beskrev hur

två kvinnor kände sig mindre attraktiva och upplevde stomin som ett hinder. Enligt

Hamashima (22) var 62 % av deltagarna sexuellt aktiva före men inte efter operationen. Nuget

m.fl. (25) beskrev att 43% av de colostomiopererade och 50% av de ileostomiopererade hade

efter operationen problem med sitt sexuella liv. Impotens och dysparenuia rapporterades.

Några beskrev dessa problem även preoperativt. Enligt van de Wiel m.fl. (27) var män mer

hindrade i sin sexuella kapacitet efter stomioperation jämfört med kvinnor. Den sexuella

motivationen varierade mellan de olika stomityperna. Den sexuella lusten minskade betydligt

efter stomioperationen.

Enligt hälften av alla artiklar påverkade stomin arbete, sport och fritidsaktiviteter. Aron m.fl.

(17) beskriver oro över att inte kunna gå tillbaka till arbetet och återuppta de aktiviteter som

utfördes innan operationen. Enligt Carlsson m.fl. (19) och Engel m.fl. (20) var trötthet orsak

till reducerade familjeaktiviteter. Svårigheter att duscha tillsammans med andra påverkade

deltagandet i sporter och fritidsaktiviteter enligt Persson och Hellström (26). Teater och

restaurangbesök samt resor var, enligt Carlsson m.fl. (19) och Nuget m.fl. (25), förenade med

vissa problem, därför krävdes noggrann planering för att kunna genomföra dem. Klädproblem

nämndes i tre artiklar (17,21,25).

Förändrad kroppsuppfattning beskrevs av fem författare (17,19,20,23,26). Enligt Aron m.fl.

(17) var den stora förändringen förlorad självkänsla och stolthet samt att vara beroende. Jenks

m.fl. (23) beskrev behovet av att klä sig i stora kläder för att dölja den förändrade kroppen

samt önskan om ett återskapande av kroppen. Persson och Hellström (26) beskriver minskad

självrespekt och välbefinnande. Känslor av avsky och emotionell chock medförde svårigheter

att se på stomin i början. Några var nöjda med en viss viktnedgång efter operationen medan

andra associerade det med svår sjukdom.
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6. DISKUSSION

6.1 Metod

Syftet med denna studie var att beskriva hur stomi påverkar individens livssituation. Syftet

har uppnåtts genom att 12 vetenskapliga artiklar granskats, vilka har studerat hur det är att

leva med stomi. Alla var empiriska studier. Ur syftet utvecklades två frågeställningar. Vad

påverkar individens livssituation? Hur är det att leva med stomi? Dessa frågor har jag fått svar

på. Sammanfattningen av resultatet ger en överskådlig bild av vad som påverkar individens

livssituation och hur det är att leva med stomi. Tveksamheter fanns att dessa frågor berörde

samma sak och att en fråga därför borde tas bort. Men genom att först se på vad som påverkar

individens livssituation efter en stomioperation, blev det sedan möjligt att förstå hur det är att

leva med stomi.

Metoden som användes i denna litteraturstudie var enligt Polit och Hunglers modell (15) för

genomförandet av en litteraturstudie. Efter identifiering av nyckelord och forskningsområde

genomfördes både manuell och elektronisk sökning för att finna användbar litteratur.

Sammanlagt blev det 42 träffar. En del träffar hade inga abstract att läsa och uteslöts därför.

Det var svårt att utläsa ur titeln om det var passande utifrån mitt syfte. Hade jag skickat efter

alla artiklar, oavsett abstract eller inte, kanske mitt urval sett annorlunda ut. Jag kunde också

sökt med fler sökordskombinationer och på så sätt funnit nya artiklar som varit användbara i

min studie. En begränsande faktor var tiden. Ytterligare sökning, och därmed större material

att studera och analysera, hade inneburit att jag fått lägga ännu mer tid på denna studie, och

det var inte möjligt.

Genom en innehållsanalys av de 12 artiklarna försökte jag finna områden som svarade på

mina frågor och mitt syfte. Det finns alltid en oro över att inte fått med allt som är viktigt för

mitt resultat. Men också över feltolkning i översättningen som skulle kunna ändra mitt

resultat. Metoden är känslig men väl använd i många studier. För att minska risken för

feltolkningar läste jag artiklarna flera gånger och kontrollerade mina färgmärkta grupperingar.

6.2 Resultat

Rent geografiskt representerade de valda studierna många länder och tre världsdelar. Den

sjukvårdsstandard och tillgång till stomibandage som finns i de Europeiska länderna samt

USA, är lättare att jämföra med den svenska. Däremot äger jag mindre kunskap om hur det
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fungerar i Brasilien och Japan. Oavsett vilket land studierna kom ifrån var det mycket

intressant att läsa och se att det inte var några skillnader i hur det är att leva med stomi och

vad som påverkar individens livssituation.

Aron m.fl. (17) beskriver i sin studie endast två patienter, en man och en kvinna. Kvinnan

hade under en längre tid medicinskt behandlats för ulcerös Colit utan framgång och fick

slutligen genomgå en stomioperation. Mannen blev stomiopererad på grund av cancer och

fick dessutom besked om levermetastaser. I studien görs jämförelser patienterna emellan, från

den första postoperativa tiden till tre månader efter utskrivningen, vilket jag anser inte är

relevant. Dessa två patienter har olika diagnoser och därmed inte samma prognoser, vilket jag

anser påverkar studiens resultat. Om båda deltagarna hade haft samma diagnos hade det

jämförande resultatet varit av större intresse. Hur kvinnan och mannen enskilt upplevde sin

situation som stomiopererad var mycket intressant och stämde överens med resultatet i de

andra studierna.

Social anpassning var ett stort och ofta återkommande ämne i artiklarnas resultat. Aron m.fl.

(17) beskriver att vårdpersonalen stod för det viktigaste stödet de första postoperativa

dagarna, medan familjen tillsammans med stomiterapeuten tar över mer och mer efter

utskrivningen. Detta stämmer överens med min egen erfarenhet och det som litteraturen

beskriver i bakgrunden. Orem (10) beskriver detta som en omvårdnadsprocess, att handla,

vägleda, stödja, att skapa en utvecklande miljö samt att undervisa. Det enskilda behovet av

stöd varierar däremot. Förberedelsetiden kan se olika ut, en del hinner inte få någon

preoperativ information utan vaknar upp efter operationen och får då beskedet om att de fått

en stomi. Andra har få eller inga närstående som kan ge stöd och vara till hjälp under

anpassningen till en ny livssituation. Här är stomiterapeutens funktion mycket viktig. Flera

studier berörde stomiterapeutens viktiga funktion (17,19,23-25). Resultatet i studierna visade

att täta besök under de första rehabiliteringsmånaderna var mycket viktiga för anpassningen

till en ny livssituation. Enligt Orem (10) är sjuksköterskans uppgift att kompensera för den

bristande förmågan på sådant sätt att individen (eller hans/hennes anhöriga) får hjälp att i

största möjliga utsträckning återvinna den.

De patienter i Marquis m.fl. (24) studie som upplevde hög livskvalitet visade också på större

tillit till framtiden. Vilka diagnoser de patienterna hade framkom inte i studien. Patienter med

cancerdiagnos och som inte är radikalt opererade lever med en rädsla att dö, vilket kan
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påverka framtidstron. I dessa fall är omvårdnadens övergripande mål, enligt Orem (10), att

lindra patientens lidande och stabilisera hans/hennes tillstånd.

Stödet från familjen och de närstående var mycket viktigt (17,19,25). Familjens stöd sett ur ett

annat perspektiv rapporterade Wong och White (28) i sin studie. Resultatet visade att

deltagarna i stomigruppen upplevde större kontroll och fasthet i sina familjer jämfört med

kontrollgruppen. De deltagare i stomigruppen som rapporterade stor ömsesidighet i familjen

upplevde känsla av samhörighet och känsla av kontroll. Stomiopererade, som lever i familjer

med fasthet, dvs. med stort kontrollbehov, upplever att de aldrig får fatta några egna beslut

eller föra sin egen talan. Här kan vi som vårdpersonal och framför allt stomiterapeuten stödja

de stomiopererade och deras familjer i den nya situation de hamnat i. Orem (10) beskriver hur

stödjande och undervisande omvårdnadssystem blir aktuella när man ska lära patienten att

utföra åtgärder som är nödvändiga för att möta hans/hennes egenvårdskrav. Denna artikel

hade en mycket smal inriktning och med ett begränsat resultat, men visade ändå på ett

omvårdnadsproblem som uppstår i samband med en stomioperation.

Vid flera stomiproblem/komplikationer beskrevs högre grad av social isolering enligt

Gooszen m.fl. (21). Av 76 patienter fick 34 sin stomi under en akutoperation, vilket innebar

att ingen stomimarkering utfördes. Detta var inte hela förklaringen till social isolering enligt

Gooszen m.fl. (21), men en felplacerad stomi leder ofta till stora läckage och hudproblem och

därmed rädsla att bandaget ska släppa när man minst önskar det. Författarna menar i sina

slutsatser att en tät kontakt med stomiterapeuten den första tiden efter utskrivningen kan

minimera stomiproblemen samt att en noggrann kirurgisk teknik vid stomikonstruktionen

minimerar de teknikrelaterade komplikationerna.

Sju studier beskrev ängslan och oro över att inte kunna leva ett normalt liv efter

stomioperationen (17-20,23,25,26). Stödet från familj och stomiterapeut är viktiga för

återanpassningen men också ges möjlighet att få prata med någon som levt med sin stomi

under några år och på så sätt dela med sig av sina erfarenheter. Min egen erfarenhet är att få

tackar ja till detta erbjudande. Men däremot söker en del kontakt med stomiföreningen för att

socialt umgås med likasinnade, när de känner sig trygga och anpassade till den nya

situationen.
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Cancerpatienter indikerade mer psykiska problem, ovisshet inför framtiden och oro om

sjukdomen är botad (12,14,17). Att få diagnosen cancer innebär mer eller mindre ett hot om

att dö. Dödsångesten som följer kanaliserar och bearbetar människor på olika sätt. Något som

enligt min erfarenhet påverkar denna kris är om cancer är metastaserad till fler organ eller

endast är lokaliserad till ett ställe, vilket har stor betydelse för överlevnaden.

Flera studier beskrev påverkan och förändringar på det sexuella livet (17-19,22,25-27). Enligt

Bekker m.fl. (18) hade stomipatienterna signifikant mer problem med sitt sexuella liv, jämfört

med kontrollgruppen. Att ämnet är känsligt bekräftade resultatet i Nugets m.fl. (25) studie där

ett stort bortfall rapporterades. Av de colostomiopererade  avstod 51% att svara på frågorna

rörande sitt sexuella liv och 31% av de ileostomiopererade. Trots att frågorna besvarades

enskilt i hemmen avstod många att svara på just dessa frågor. Min undran är om de inte var

informerade ordentligt om studiens syfte och om sin anonymitet.

Många i Persson och Hellströms (26) studie hade inte återtagit sin sexuella aktivitet eftersom

kort tid hade förflutit sedan operationen. En del kände sig inte tillräckligt starka, bristande lust

samt oro över smärta. Även dessa resultat med det korta perspektivet är en viktig kunskap för

läkare och stomiterapeuter. Jag anser att genom information, både före och efter operationen,

om hur kroppen fysiologiskt har förändrats samt vilka problem som kan uppkomma i

samband med samlag, undanröjs onödig oro.

Enligt Van de Wiel et al (27) var män mer hindrade i sin sexuella kapacitet efter

stomioperationen jämfört med kvinnor. Colostomipatienter hade mer negativ effekt på sexuell

funktion jämfört med ileostomiopererade. I sin diskussion förklarar författarna sitt resultat

med att det finns fysiska och psykiska faktorer som påverkar den sexuella funktionen.

Förklaringen till varför colostomiopererade har en sämre sexuell funktion skulle vara att

under operationen skadas delvis eller helt organ, nerver och blodkärl vilka påverkar den

sexuella funktionen. Detta ses också vid urostomier då blåsan avlägsnas på grund av cancer.

Psykologiska faktorer påverkar också enligt författarna den sexuella funktionen. Efter

operationen känner människor sig värdelösa och mindre attraktiva. Minskad sexuell lust och

möjligheten att genomföra samlag påverkar hela deras identitet negativt. Slutsatser i denna

studie visade på brister i informationen då hela 67% var missnöjda. Enligt Orem (10) uppstår

ett egenvårdsbehov när individen behöver hjälp med att förstå och hantera effekterna och

resultatet av sjukdom.
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Stomins påverkan på arbete, sport och fritidsaktiviteter beskrevs i flera artiklar (17,19-

21,25,26). Dels oron över att fysiskt orka arbeta i samma omfattning som tidigare men också

att det praktiskt ska fungera med arbetsuppgifterna och stomin. De som idag stomiopereras

och är i arbetsför ålder har möjlighet att under sjukskrivningen återrehabiliteras tillbaka till

arbetet. De patienter som jag mött och som fortfarande arbetar har upplevt detta positivt.

Orem (10) beskriver vikten av att det finns balans mellan arbete och vila och mellan ensamhet

och social gemenskap för att tillgodose individens egenvårdsbehov. Enligt Carlsson m.fl. (19)

var det två som fick lämna sina arbeten på grund av sin sjukdom. Deltagarna i denna studie

led av korttarmssyndrom vilket medförde höga flöden i stomin och svårigheter att försörja sig

per os. Därmed var de i behov av parenteral nutrition. De led av en ständig trötthet som

påverkade deras livssituation och möjlighet att arbeta. Endast ett fåtal drabbas av detta och jag

själv, i min funktion som stomisjuksköterska, har träffat tre patienter med korttarmssyndrom.

Var denna artikels resultat för smalt inriktat för att inkluderas i mitt arbete? Även om det är få

som drabbas av korttarmssyndrom är det en viktig kunskap att känna till hur deras

livssituation är. Vissa omvårdnadsproblem, som att planera sina resor, teaterbesök och

aktiviteter fick de göra mer noggrant än andra stomiopererade, men i övrigt var det inga större

skillnader jämfört med övriga stomiopererade.

Deltagandet i olika sporter och fritidsaktiviteter påverkades genom att det var hindrande att

vara naken och visa den förändrade kroppen vid duschning (26). Upplevelsen av detta hinder

är inte lätt att förändra, men stöd och hjälp bidrar till att stärka den stomiopererades identitet.

Orem (10) beskriver nödvändigheten av stödjande och hjälpande omvårdnadssystem i dessa

situationer.

Rapportering av klädproblem beskrevs i tre studier (17,21,25). Nuget m.fl. (25) rapporterade

att 40% hade problem med kläderna. Vilka problem var inte specificerade, men i Gooszens

m.fl. (21) studie var klädproblemen relaterade till ballongeffekt på stomipåsen hos

colostomiopererade. Min erfarenhet är att dessa problem drabbar den enskilde individuellt.

Genom stöd och råd från stomiterapeuten, angående klädseln samt att försöka hitta det mest

lämpliga stomibandaget för att minska besvären med ballongeffekten, kan dessa

omvårdnadsproblem minskas eller undanröjas helt. Det är viktigt att återfå kontroll över sina

egenvårdsbehov enligt Orem (10).



32

Förändrad kroppsuppfattning beskrev fem artiklar (17,19,20,23,26). Mannen i Arons m.fl.

(17) studie nämner om rädsla att inte våga röra stomin direkt efter operationen. Den

uppsamlande påsen var också ett tydligt tecken på att kroppen förändrats. Stomin visualiserar

den utsöndrande akten och den anala zonen. Den förändrade kroppen påverkade identiteten.

Jag har erfarenhet av att många känner sig äcklade av att se sin egen avföring så påtagligt

komma fram på magen. En del vill inte äta för att slippa byta påse så ofta. Persson och

Hellströms (26) studie beskriver också svårigheter att förstå hur stomin fungerade. Deltagarna

upplevde sig påtagligt förändrade. Jenks m.fl. (23) beskrev ett behov hos deltagarna att klä sig

i stora kläder för att dölja den förändrade kroppen men också en önskan om återskapande av

kroppen. För att kunna hjälpa patienten att anpassa sig till den nya livssituationen är det

viktigt att stomiterapeuten och övrig vårdpersonal är lyhörda samt ger tid och utrymme för de

känslor och reaktioner som kan uppstå. Orem (10) beskriver behovet av att modifiera sin

självbild och finna en livsstil i samband med hälsoproblem.

Resultatet av denna litteraturstudie visar vad som påverkar individens livssituation och hur det

är att leva med stomi, trots att en del av materialet hade en smal inriktning. Fortsatt forskning

inom området stomivård är viktig för utvecklingen av omvårdnaden i samband med en

stomioperation och för att möta de behov som varje individ har.
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7. KONKLUSION

Syftet med denna litteraturstudie var att studera hur stomi påverkar individens livssituation.

Mitt resultat visar vad som påverkar individens livssituation och vilka omvårdnadsproblem

som uppkommer efter en stomioperation.

Resultatet av denna litteraturstudie visar att diagnos och prognos har en viktig betydelse för

hur livet blir efter stomioperationen. Information, stöd, hjälp och väl utförd stomimarkering

under den preoperativa förberedelsetiden påverkar individen positivt både psykiskt och fysiskt

som stomiopererad. I de fall där stomioperationen sker akut och i avsaknad av de preoperativa

förberedelserna, försvåras individens anpassning till sin nya livssituation. Stomimarkering kan

i de flesta fall utföras innan akuta bukoperationer för att minimera risken av en felplacerad

stomi vilket leder till stort lidande, både psykiskt och fysiskt, för den enskilde individen.

Här har berörda kirurger, stomiterapeut och/eller stomisjuksköterska ett ansvar att rutiner och

PM finns samt efterlevs.

Slutsatsen av denna studie är att genom upprepad information, stöd och hjälp av all berörd

vårdpersonal under vårdtiden och under rehabiliteringstiden av stomiterapeuten, återanpassa

den enskilde individen samt att under tidigt skede upptäcka omvårdnadsproblem och på ett så

optimalt sätt som möjligt lösa dem. Det är viktigt att under denna vårdkedja inte bara fokusera

på medicintekniska problem utan låta en holistisk människosyn träda fram vilket leder till

livskvalitet och medmänsklighet för individen. Det sociala nätverket som familj, närstående,

vänner och arbetskamrater har en viktig uppgift att fylla när omvårdnadsproblem ska åtgärdas.
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