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Background Ostomy surgery refers to surgical procedures that reroute the elimination process of 
the bowel and alters the usual form of elimination. There are different reasons why a person gets 
a ostomy, depending on the reason for the surgery. The number of persons living with ostomys in 
Sweden is unknown. However, the reaction to intestinal diversion surgery can be a devastating 
experience. Living with a ostomy for a longer period may affect the individual. Nurses are 
important members of the health care team and have a significant role in caring for patients with 
ostomy. 
Aim The aim was to describe experiences living with a permanent ostomy. 
Method A qualitative litterature-based design was used in the study. CINAHL and PubMed 
databases were used to search qualitative articles. Articles were analyzed and reviewed by the 
five-step method in Friberg.  
Results The result is based on ten qualitative articles. After making the analysis three main 
themes and nine sub-themes were identified. The three main themes were: the altered body 
appearance, the changing of daily life and interference with anticipated return to normal. The 
sub- themes were: fear, anxiety, disgrace and irritated skin, body image, acceptance, 
independence, daily activities, diet, impact on relationships, supporting, loneliness and isolation.  
Conclusion Having a ostomy is a major event and it affects personal self-concept and restricts 
their lives in various ways. Nurses need to provide education, support advice and referral for 
specialist help if required to promote health and reduce suffering. 
Keywords Adults, body image, experience, nursing care, permanent ostomy. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att leva med en stomi upplevs som en livsförändring för de flesta berörda personer. Besked om 
att en stomioperation ska genomföras kan upplevas skrämmande på grund av att personen inte 
har någon erfarenhet och kunskap om vad det innebär att leva med en stomi.  
Vissa har möjlighet att reflektera över sin situation under stomiutredningen, medan andra som 
genomgår en akut stomioperation inte har möjlighet till detta. Det är därför ofta svårare, samt tar 
längre tid att anpassa sig till den nya livssituationen efter en akut operation.  
För de personer som har lidit av tarminkontinens eller haft en inflammatorisk tarmsjukdom kan 
en stomioperation upplevas som en lättnad. Dock upplever nästan alla personer som fått stomi en 
förändring av sin kroppsbild, oavsett vilken diagnos som ledde till stomioperationen.  
Kroppen upplevs och känns annorlunda efter att ha fått en stomi, detta känns oftast både psykiskt, 
fysiskt och psykosocialt. Under den första tiden efter stomioperationen är det vanligt att dra sig 
undan det sociala livet och känna sig ensamma i sin situation. För att lära sig leva med en stomi 
så behövs bland annat stöttning, kunskap om stomi och självförtroende för att kunna ta hand om 
stomin. Närstående till stomiopererade utgör ett viktigt stöd. Sjuksköterskan kan informera och 
hjälpa personen att lära sig hantera sin nya situation så att stomin blir en naturlig del i vardagen. 
Sjuksköterskan skall även lyssna och visa respekt för personens individuella upplevelser. På så 
sätt kan sjuksköterskan ge stöd utifrån personens individuella behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
Att leva med en permanent stomi upplevs av de flesta berörda som oönskat och väcker starka 
upplevelser och känslor. Nutidens värderingar och förståelse kring kroppen påverkar hur 
människan ser på sin kropp. Den ideala kroppen ska i dagens samhälle vara frisk, smal och 
ungdomlig. Till skillnad från en avvikande och sjuk kropp som blir något som borde rättas till 
(Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). Personer som fått en stomi kan känna att de har förlorat 
kontrollen över sitt liv på grund av begränsningar i det dagliga, sociala och sexuallivet. Att leva 
med en stomi kan upplevas pinsamt, speciellt i sociala situationer. Oro över om stomin läcker 
eller luktar kan hindra personerna från att leva ett normalt och socialt liv. Sjuksköterskan har en 
viktig roll och kan genom att ge rådgivning, stöttning samt praktiskt visa hur en stomi hanteras, 
skapa trygghet för personer som har stomi. För att kunna bemöta personerna i deras nya 
livssituation bör sjuksköterskan ha aktuell kunskap om hur personerna upplever sin livssituation 
(Tao, Songwathana, Isaramalai & Zhang, 2013).  
 
Bakgrund 
 
Stomi  
 
Definition och statistik 
En stomioperation är ett kirurgiskt ingrepp som görs genom att göra en öppning i bukväggen, 
som en alternativ passage för elimination. Öppningen görs då mag-tarmkanalen har råkat ut för 
en skada eller sjukdom. Detta gör att en eller flera delar av tarmen behöver kopplas bort en kort 
tid eller för alltid. Att få en stomi är oftast sista utvägen för att bibehålla elimination (Brand och 
Nadav Dujovny, 2008). Ordet stomi kommer ursprungligen från grekiskan och betyder mun. 
Personer som genomgår stomioperationer är i alla åldrar. Det finns flera olika orsaker till att en 
person får en stomi. Några orsaker är till följd av trauma, tarmsjukdomar, cancer och 
förlossningsskada. År 2010 var det 20 000 personer i Sverige som stomiopererades (Sahlgrenska, 
2010). Antalet personer som lever med en permanent stomi är idag okänt. Endast vissa uppgifter 
kunde hittas. År 2103 var det 102 000 personer i Storbritannien, 450 000 personer i USA och      
1 000 000 personer i Kina som levde med en permanent stomi (Tao et al., 2013). I norden anses 
60 % av alla stomier som genomförs vara kolostomier, mer än hälften är permanenta (Persson, 
2008). 
 
Olika typer av stomi 
En permanent ileostomi eller kolostomi är en kirurgisk lösning när medicinsk behandling inte är 
tillräcklig, eller då operation med kocks blåsa eller bäckenreservoar (två kirurgiska behandlingar) 
inte är utförbara. När en person får en ileostomi får han/hon hela tjock- och ändtarmen borttagen, 
och tunntarmsmynningen läggs ut genom bukväggen (ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, 
2012). Det är främst vuxna som får en ileostomi. Dessa vuxna har kroniska eller akuta besvär och 
har ofta lidit flera år innan stomioperationen. De vanligaste orsakerna till att få en ileostomi är på 
grund av en diffus tarmskada, inflammatoriska tumörsjukdomar, tarmsjukdomar, blödning, 
ischemi, perforering, sepsis eller för att avlasta en anastomos i tjocktarmen (Brand & Nadav 
Dujovny, 2008).  

När en person får en kolostomi får han/hon ändtarmen och sista delen av tjocktarmen borttagen, 
och tjocktarmsmynningen läggs ut genom bukväggen (ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, 
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2012). Personer som får kolostomi är ofta äldre och har maligna sjukdomar. Personerna har oftast 
haft en kortare period av problem med lindriga symtom. De vanligaste orsakerna till att få en 
kolostomi är på grund av obstruktion eller perforering av kolon med peritonit, trauma, cancer i 
distala ändtarmen eller tjocktarmen, eller komplicerad divertikelsjukdom (Brand & Nadav 
Dujovny, 2008). Denna litteraturstudie beskriver de två stomityperna ileostomi och kolostomi.  

Stomirelaterade komplikationer 
Stomirelaterade komplikationer förekommer både tidigt och mer långsiktigt efter att personen 
blivit stomiopererad. Hudproblem under stomiplattan är den mest förekommande stomirelaterade 
komplikationen. Andra stomirelaterade komplikationer är nekros, stenos eller att stomin är för låg 
eller ligger i en grop (och därför orsakar läckage), granulom, dåligt placerad stomi eller 
peristomalt bråck (Persson, 2008). Lukt och läckage förekommer eftersom en stomi är 
inkontinent. Stomin kan inte skicka signaler till hjärnan som ger en kontrollerad tarmtömning. 
Det gör att personen som har stomi inte kan kontrollera stomin. När en stomioperation genomförs 
är det viktigt att stomin placeras rätt på buken, annars kan stomin orsaka läckage (Persson, 2008). 
Lukt och läckage från stomin kan leda till känslor av ensamhet, förlorad kontroll, depression, 
ångest, känsla av stigma och låg självkänslan. Huden kring stomin blir lätt irriterad vilket kan 
leda till sår som har svårt att läka på grund av hudens ständiga kontakt med stomiinnehållet 
(Simmons, Smith, Bobb och Liles, 2007). Det finns även fördelar med en stomi. Den är ofta 
livsavgörande och kontrollerar eliminationen. I teorin borde detta räcka för att hjälpa personerna 
att få tillbaka självförtroendet för fritids- och social sysselsättning. Långt ifrån alla personer med 
stomi upplever det (Tao et al., 2013).  
 
Patientorganisationer 
Berndtsson (2008) beskriver att personer med stomi kan få stöd från patientorganisationer. Det 
finns flera organisationer som personerna kan vända sig till för att få svar på sina funderingar, 
samt få stöd och mer kunskap. ILCO och Mag- tarmförbundet finns för personer inom nationen. 
ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet) är en ideell intresseorganisation som har alla med 
missbildning eller sjukdom i tarmsystemet och/eller urinvägar, närastående och andra 
intresserade som målgrupp. ILCO försöker se till att medlemmar träffar varandra, för att kunna 
utbyta erfarenheter. Mag- tarmförbundet strävar efter att alla med mag- tarmsjukdomar ska få 
stöd från samhället, för att kunna leva ett gott liv som inte begränsar. Deras kärnvärden är 
gemenskap, påverkan och kunskap. En annan organisation är World Council Of Enterostomal 
Therapists. Det är en global organisation som främjar rehabilitering och stomivård, samt har 
utbildning för stomiterapeuter. 
 
Hälsa 
God hälsa är ett tillstånd av ett totalt psykiskt, socialt och fysiskt välbefinnande. Hälsa är en 
resurs för det sociala, fysiska, egna livet och personlig utveckling. Hälsa är en fundamental 
mänsklig rättighet. Hälsa ska inte ses som avsaknad av funktionshinder och sjukdom (World 
Health Organization [WHO], 1948). Begreppet hälsa kan även beskrivas som helhet, vilket 
förklaras som människans insikt om sitt unika värde och sitt ansvar som människa. Upplevelse av 
hälsa förklaras som känsla av välbefinnande och att vara frisk. Ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv förklaras hälsa som en relation till livet och till den livssituation människan befinner 
sig i. Hälsa visar sig genom attityder och känslor. Genom att ha en god hälsa är det lättare att 
hantera svåra situationer i livet. Hälsa är en inre resurs som ger individen styrka och förmåga, 

2 



men som först blir meningsfull i konfrontation med sjukdom eller oönskade livsstilsförändringar 
(Lindström, Lindholm, Zetterlund & Eriksson, 2006; Wärnå- Furu, 2012). 
 
Kropp 
Människan har en önskan av att leva i sin unika kropp. Människan vill bli sedd som en helhet 
med sin kropp och inte ut efter diagnoser eller sjukdomar. Begreppet kropp förklaras som ett ting 
som består av delar och utgör den fysiska delen för alla levande varelser (Lindwall, Svedlund, 
Daleskog & von Post, 2010). Människan relateras genom kroppen till andra människor samt till 
tid och rum. Synen på kroppen har byggts upp under människans historia. Idag ses kroppen som 
bestående av kropp och själ som hör ihop. Kroppen är levande och en källa till tolkning, kunskap 
och erfarenheter. Varje kropp är personlig och ger människan tillgång till världen. Kroppen är 
förmedlare av identiteten, det är med kroppen världen möts. Kroppen är ständigt närvarande. Ett 
vårdvetenskapligt perspektiv beskriver kroppen som en balans mellan sjukdom, hälsa och en 
ständig strävan efter värdighet. Dagens kroppskultur ställer krav på att människan ska vara 
vacker, frisk och ungdomlig. Att ha en välfungerande och stark kropp är ett sätt att visa sin 
självständighet. När människans kropp får oönskade förändringar kan det upplevas som att 
förlora kontrollen och det kan vara svårt att känna igen sin egen kropp i spegeln. Ett kirurgiskt 
ingrepp är en stor förändring och påminner oftast om känslorna kring sjukdomen varje gång det 
observeras. När människan lär sig leva med förändringarna och får tillit för kroppen, kan mening 
och livskraft återfås. En god hälsa tas ofta för given. Sjukdom drabbar och begränsar kroppen att 
göra vad den vill (Lindwall, 2004; Lindwall, 2012). 
 
Kroppsuppfattning och förnimmelse från kroppen 
Kroppsuppfattning innefattar orden kroppsbild och kroppskänsla. Kroppsbild förklaras som en 
uppfattning som individen har om sitt utseende och sin kropp. Kroppskänsla är upplevelser av 
förnimmelser från kroppen, exempelvis hunger, mättnad, trötthet (Nationalencyklopedin, 2016).  
Ordet kroppsbild beskriver hur en person förstår sin fysiska funktion och sitt utseende. 
Kroppsbilden ändras under livets gång och upplevs snabbt förändrad hos personer som får en 
stomi (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Zagheri Tafreshi, 2011). Hur personer med stomi ser och 
uppfattar sin kropp beror på flera faktorer. Några faktorer är ålder, pre- och postoperativ vård, 
information från sjuksköterskor, hur länge personen haft stomin samt personens resurser, 
exempelvis familj och vänner som stöttar (Pittman, 2008). Efter att ha fått en stomi ser inte 
kroppen bara annorlunda ut, den känns annorlunda. Att få en stomi är en kroppslig förändring 
som oftast leder till en ändrad kroppskänsla. Den ständigt okontrollerade lukten och gasen leder 
ofta till en förändrad kroppskänsla hos personerna. Hur personerna ställer sig till intima 
relationer, sitt utseende och kroppens funktion beror på en förändrad kroppsuppfattning. Att få en 
stomi är som att bli ansluten till ett främmande föremål snarare än som en del av sig själv. Att 
inte kunna kontrollera sin tarm påverkar förmågan att upprätthålla känslan av vuxenliv, 
självständighet och sexliv (Thorpe, McArthur & Richardson, 2009). 
 
Sjuksköterskans ansvar 
Hälso- och sjukvården ska utföras så att den uppfyller kraven för god vård (SFS 1982:763). Det 
är sjuksköterskans ansvar att se till att alla får god vård. Genom att utforska personens upplevelse 
av att leva med en stomi, är det lättare att sätta sig in i personens situation. Om personen som 
nyligen fått en stomi får individuell och anpassad vård utifrån dennes behov, så kan personen 
snabbare återfå oberoende av andra (Pittman, 2008). Det är nödvändigt att sjuksköterskan har 
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förståelse för den hon/ han vårdar. Genom kunskap kan sjuksköterskan ge informativ, praktisk 
och känslomässigt stöd. Personen som ska få/ fått stomi behöver pre- och postoperativ utbildning. 
Med god kunskap är det lättare att anpassa sig till livsstilsförändringar (Dabirian et al., 2011). Det 
är sjuksköterskans ansvar att se till att personen som ska få/ fått stomi får undervisning, 
information, tränar stomibandagering, veta vad stomin innebär, förstår hur läckage förhindras och 
lär sig hantera bandageringen känslomässigt och praktiskt (Berndtsson, Carlsson & Persson, 
2008). 
 
 
Problemformulering 
Det finns tidigare forskning som beskriver personers upplevelse av att få en stomi. Det är tidigare 
känt att personer i olika åldrar, i olika livsstadier, kan få en stomi. Stomin leder till en förändrad 
kropp, både utseendemässigt och känslomässigt. Stomirelaterade komplikationer påverkar det 
vardagliga livet, vilket gör att de berörda personerna kan ha svårt att anpassa sig till den. 
Sjuksköterskan arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. När sjuksköterskan inte vet 
eller är säker på hur personerna med stomi ska vårdas kan det leda till att personerna känner sig 
utelämnade och otrygga, vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Även om det idag finns aktuell 
kunskap om stomi visar forskning att det saknas kunskap hos sjuksköterskor om hur personer 
som har stomi bör tas om hand och få önskvärd stöttning. Sjuksköterskan bör ta del av aktuell 
forskning för att kunna stötta och få förståelse för personer med stomi. För att kunna identifiera 
personens individuella upplevelse kring att få och leva med en permanent stomi behöver 
sjuksköterskor få större förståelse för personens upplevda förändringar i vardagen. 
 
 
Syfte 
Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med en permanent stomi. 
 
 
Metod 
Utifrån syftet att beskriva hur personer upplever att leva med en permanent stomi valdes det att 
studera forskning med endast kvalitativ metod, det vill säga en litteraturbaserad studie. Kvalitativ 
metod innebär att fokusera på ökad förståelse för människors upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov (Friberg, 2006). Kvalitativ metod beskriver innehållet i en text. Där sker 
sammanställning av artiklarnas likheter och skillnader i data genom kategorisering och 
tematisering. I en innehållsanalys bearbetas data och delas i olika delar eller enheter, vilka 
forskaren sätter namn på. Sedan för forskaren ihop delarna till en integrerad helhet (Polit & Beck, 
2012).  
 
Litteratursökning 
För att skapa förståelse kring problemområdet och avgränsa forskningsområdet behövs kunskap 
om vad som finns publicerat inom det valda området. Detta görs genom litteratursökning 
(Friberg, 2006). Då syftet var att beskriva upplevelser söktes kvalitativa artiklar. 
Artikelsökningarna gjordes i Cinahl och Pubmed. Databaserna publicerar omvårdnadsartiklar och 
materialet är framförallt på engelska. Först gjordes en inledande sökning. Därefter följde den 
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egentliga litteratursökningen. Systematisk sökning gjordes i Chinal och Pubmed och har 
sammanställts (se Bilaga I). Vid den systematiska sökningen användes avgränsningsfunktionerna 
tid och språk i databasen Cinahl och i Pubmed motsvarande. Den främsta sökningen gjordes i 
Chinal. I Cinahl användes avgränsningsfunktionen Peer Reviewed. Sökningarna begränsades från 
år 2006 till 2016 och artiklar skrivna på engelska. Vid sökning användes sökhjälpmedel som 
trunkering och boolesk söklogik i databasen Cinahl. För att söka efter den aktuella ordstammen 
och alla tänkbara böjningar av ordet användes sökhjälpmedlet trunkering. Trunkering innebär att 
asterisk sätts direkt efter ordstammen. Detta gör att databasen söker efter den aktuella 
ordstammen och alla tänkbara böjningar av ordet. Vid sökning på mer än ett ord och där termerna 
AND, OR samt NOT förekommer används Boolesk söklogik. AND samt OR användes vid 
litteratursökningen till den litteraturbaserade studien. För att göra en sökning som inkluderar flera 
ord används AND mellan orden som valts. Detta gjorde sökningen mer avgränsad och specifik. 
Används istället OR mellan ord innebär det att endast ett av de valda orden ska finnas med i 
sökningen, detta ökar bredden i sökningen (Östlundh, 2006; Polit och Beck, 2012). Sökorden som 
användes var: MH “ostomy, stom*, patient*, experienc* och qualitativ*. När den systematiska 
sökningen och avgränsningar gjorts lästes alla titlar. De abstrakt som ansågs vara relevanta för 
studiens syfte lästes. Osystematisk sökning har även gjorts under arbetets gång.  
 
Urval 
Artiklar till en studie sorteras bort genom att författaren väljer vad som ska inkluderas och 
exkluderas i en studie, det vill säga inklusions- och exklusionskriterier (Fridberg, 2006). 
Inklusionskriterier för studien var artiklar skrivna på engelska, artiklar publicerade mellan år 
2006 till 2016, peer review, personer med permanent tarmstomi, vuxna, patientperspektiv och 
kvalitativa artiklar. Endast en artikel som hittades var från år 2002 inkluderades och den hittades 
genom osystematisk sökning. Exklusionskriterier var personer med tillfällig stomi, urostomi, 
kvantitativa artiklar och barn. Sammanlagt valdes tio artiklar till resultatet. Samtliga artiklar 
kvalitetsgranskades utifrån Högskolan Västs mall för kvalitativ forskning (2015) (se Bilaga II) 
och erhöll hög- eller medelbetyg i kvalitét.  
 
Analys 
Analysarbetet gjordes utifrån Fridbergs (2006) analysmetod i fem steg för kvalitativ forskning. 
Det första steget gjordes genom att läsa artiklarna flera gånger för att få en känsla för vad de 
handlade om. Artiklarna gicks igenom noggrant i studien och lästes enskilt och sedan 
tillsammans. Artiklarnas resultat jämfördes och diskuterades utifrån studiens syfte. I det andra 
steget plockades det huvudsakliga resultatet ut ur varje artikel. I det tredje steget gjordes en 
sammanställning av varje artikels resultat. Artiklarnas huvudsakliga resultat skrevs ut i 
punktform i dokument på datorn. De nedskrivna huvudfynden som identifierats och skrivits ner i 
dokument på datorn skrevs ut och klipptes till små lappar. På så sätt var det lätt att kategorisera 
de olika huvudfynden och relatera dem till varandra. I steg fyra skulle artiklarnas resultat 
jämföras med varandra. Detta gjordes genom att se likheter och skillnader i de olika artiklarnas 
huvudsakliga resultat. De små utklippta lapparna analyserades utifrån likheter och skillnader och 
fördes ihop med varandra. Detta resulterade i flera högar med liknande resultat. Det sista steget i 
analysarbetet var att skapa en beskrivning med grund i de nya teman som skapats. Utifrån de 
olika papperslappshögarna identifierades olika teman och underteman.  
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Resultat 
Resultatet är baserat på tio kvalitativa artiklar som svarar mot studiens syfte. Syftet var att 
beskriva hur personer upplever att leva med en permanent stomi. Analysen resulterade i tre teman 
och nio subteman (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt över teman och subteman. 

Tema Subtema  

Kroppens förändrade 
utseende 

Rädsla, oro, skam och irriterad hud 
Kroppsuppfattning  
Att acceptera stomin  

En förändrad vardag Förlust av självständighet  
Begränsad sysselsättning  
Förändrade matvanor   

En annan syn på 
omvärlden 

Inverkan på relationer  
Stöttning från omgivningen 
Ensamhet och isolering  

 
Kroppens förändrade utseende 
 
Rädsla, oro, skam och irriterad hud  
Personerna som hade stomi fick ofta förnimmelser från kroppen som skam, oro, rädsla och att 
stomin var irriterande och i vägen. Dessa känslor hade sitt ursprung i gas, odör och läckage från 
stomin. Upplevelserna skiljde sig något mellan män och kvinnor. Kvinnorna hade större risk för 
att få sömnsvårigheter och sömnstörningar. Dessa komplikationer orsakades av oro för läckage 
och förändrad sovställning. Det framkom att vissa kvinnor hade lättare att drabbas av depression 
efter att de hade fått en permanent stomi (Grant et al., 2011). Män hade mindre omfattande 
psykiska besvär än kvinnorna. Både män och kvinnor upplevde problem med huden och 
skötseln av stomin. Problem med klåda, irriterad hud, stomibråck, göra rent stomin, tömma 
stomin, välja material och sätta fast stomibandaget på huden var vanligt förekommande (Tao, 
Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014; Poletto & Guerreiro da Silva, 2013; Zhang, Wong, 
You & Zheng, 2012; Honkala & Berterö, 2009; Sun et al., 2013; Sinclair, 2009). Dessa problem 
upplevdes svårast i början då personerna precis blivit opererade med stomi (Zhang et al., 2012). 
 
Kroppsuppfattning 
Det var vanligt att få en negativ kroppsuppfattning efter att ha blivit stomiopererad (Zhang et al., 
2012; Tao et al., 2014; Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). Genom en annan uppfattning 
om sin kropp påverkades självbilden. Förändringen påverkade vardagen och personerna fick 
anpassa sig till den nya situationen. Personerna beskrev hur de flera gånger sedan de fått stomin 
blivit överraskade och överväldigande över kroppens förändrade utseende. De beskrev även att de 
fått en chock när de såg hur kroppen förändrats efter operationen. De beskrev känslan av att deras 
identitet tagits i från dem, som att de levde i någon annans kropp (Honkala & Berterö, 2009). Den 
kroppsbild personerna hade av sin kropp innan operationen stämde inte överens med den nya 
bilden som de såg i spegeln. Kroppskänslan påverkades eftersom personerna upplevde en 
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förändring av kroppen. Personerna beskrev att få behålla stomin permanent skulle vara det värsta 
som kunde hända (Zhang et al., 2012; Poletto & Guerreiro da Silva, 201; Sun et al., 2013; 
Honkala & Berterö, 2009; Persson et al., 2002). 
Kroppsuppfattningen förändrades på grund av flera orsaker då personerna fick en permanent 
stomi. En orsak var att personerna blev tvungna att förändra sin klädstil (Zhang et al., 2012; 
Persson et al., 2009; Sun et al., 2013). Speciellt kvinnor som brukade ha tighta och åtsittande 
kläder fick på grund av stomin vänja sig vid lösare, större och hängigare kläder. Personerna var 
rädda för att ha åtsittande kläder, eftersom det kunde skada stomin eller leda till läckage. De 
vågade inte ha skärp och använde istället hängslen (Persson et al., 2002; Zhang et al., 2012). 
Stomin och en förändrad klädstil påverkade kvinnornas känsla av kvinnlighet och de kvinnliga 
formerna, vilket ledde till att kvinnorna fick negativ självkänsla och självbild. Personerna beskrev 
att de i början när de fått stomin kände sig äcklade av sig själva (Honkala & Berterö, 2009).  
En annan orsak till att kroppsuppfattningen ändrades var på grund av känslan av att ett viktigt 
organ tagits bort. Att inte ha vitala funktioner som elimination kvar kändes som att bli sviken av 
sin egen kropp. Att uppleva sig själv som annorlunda påverkade i sin tur ofta familjen, de egna 
känslorna och det sociala livet. Känslan av att förlora en viktig kroppsfunktion resulterade i dåligt 
självförtroende (Tao et al., 2014; Owen & Papageorgiou, 2008). Upplevelse av oro och rädsla 
kring sin kropp förekom. Rädsla för läckage, gas, lukt och att inte kunna kontrollera sin avföring 
resulterade i en förändrad vardag. Exempelvis så var personerna rädda att stomin skulle läcka och 
lukta i sociala sammanhang (Poletto & Guerreiro da Silva, 2013; Sun et al., 2013; Honkala & 
Berterö, 2009; Persson et al., 2002). 
 
Att acceptera stomin 
Olika personer hade olika lätt eller svårt att acceptera sin stomi. Det var svårast att acceptera 
stomin den första tiden efter stomioperationen. Vanliga förekommande problem i början var 
känslor av att känna sig onormal, socialt isolerad, att inte räcka till på arbetet och svårigheter att 
vårda stomin (Soares Mota, Von Schustuschitz dos Reis., Calcagno Gomes, Lima Barros, De 
Oliveira Nörnberg & da Silveira Chagas, 2015; Tao et al., 2014; Honkala & Berterö, 2009; 
Sinclair, 2009). 
Personerna berättade att de efter en tid lärt sig att anpassa sin vardag till stomin. De accepterade 
stomin först när de insåg att de inte skulle bli av med den. Det var lättare att acceptera stomin om 
personerna upplevde att de hade kunskap om hur stomin skulle vårdas (Soares Mota et al., 2015; 
Poletto & Guerreiro da Silva, 2013; Tao et al.,, 2014; Zhang et al., 2012; Sun et al., 2013). Att 
anpassa livet efter stomin gjorde det lättare att acceptera den. Exempel på anpassning var att ha 
mindre åtsittande kläder, göra de hushållssysslor som personen klarade av, inte äta svårsmällt och 
stark mat, undvika vissa aktiviteter och sluta bry sig om andras åsikter. Först när personerna 
accepterade stomin kunde de lära sig att leva med den (Soares Mota et al., 2015; Sinclair, 2009).  
Personerna som fått en permanent stomi vande sig tillslut vid den. De levde ett gott liv trots 
stomin. Att träffa andra i samma situation gjorde det lättare att acceptera stomin. Dessa personer 
kunde bevisa att det gick att leva ett gott liv trots stomi (Soares Mota et al., 2015; Zhang et al., 
2012; Tao et al., 2014). Vissa upplevde det näst intill omöjligt att lära sig att leva med stomin. 
Detta berodde på deras mentala status, att de hade en negativ inställning. Att uppleva hopp inför 
framtiden av att någon gång få slippa stomin förekom, trots att den sagts vara permanent. Dock 
upplevde de flesta att livet blivit bättre med stomin, eftersom de blivit av med tidigare besvär 
(Honkala & Berterö, 2009; Owen et al., 2008). Genom att få kropp och själ balanserad kunde 
personerna finna ett inre lugn, vilket gjorde att personerna blev av med stress. Intresse för 
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trädgårdsarbete och att ägna sig åt spirituella aktiviteter som meditation förekom (Tao et al., 
2014). 
 
En förändrad vardag 
 
Förlust av självständighet 
Att få en stomi påverkade upplevelsen av att vara en självständig person. Det var vanligt 
förekommande att uppleva oro i början då personerna fått stomi, de var rädda för att inte kunna 
vårda stomin själva. De oroade sig för vilket material som skulle användas, hur det skulle 
användas, samt andra funderingar kring egenvård (Soares Mota et al., 2015; Poletto & Guerreiro 
da Silva, 2013; Tao et al., 2014; Zhang et al., 2012; Sinclair, 2009). Det var viktigt för personerna 
som hade stomi att kunna ta hand om sig själv. De ville inte vara en börda för familjen och 
ogillade känslan av att vara beroende av andra (Tao et al., 2014; Zhang et al., 2012). Personer 
som fått lite kunskap om hur stomin skulle skötas upplevde sig beroende av andra. Några av 
dessa personer litade inte på sin egen förmåga av att ta hand om stomin. De gav istället ansvaret 
till personer de litade på, vilket ofta gjorde familjen involverad (Tao et al., 2014; Soares Mota et 
al., 2015; Sinclair, 2009). 
 
Begränsad sysselsättning 
Flertalet personer som fått en stomi upplevde den som en omställning i livet. Personernas dagliga 
sysselsättningar påverkades på olika sätt. För att gå tillbaka till det vardagliga livet fick 
personerna försöka lära sig anpassa vardagen till stomin. Vardagssysslor som att duscha, äta, 
sovställning och köra bil behövdes anpassas till nya rutiner i vardagen (Zhang et al., 2012; 
Poletto & Guerreiro da Silva, 2013). För de personer som gillade att resa eller reste mycket med 
arbetet blev det svårare att anpassa sig till stomin. Att sova över på andra platser än hemma och 
att vara spontan upplevdes omständigt. Det krävde planering av hur mycket material som skulle 
gå åt och tillgång till toalett. Många avstod från att resa iväg med vänner (Poletto & Guerreiro da 
Silva, 2013; Owen et al., 2008; Honkala & Berterö, 2009). Att resa till varma platser eller att vara 
utomhus varma sommardagar beskrevs som riskfyllt. Värme gjorde att plattan som höll 
stomipåsen på plats lätt lossnade (Sun et al., 2013). Vissa hade svårt att gå tillbaka till arbetet och 
dagliga aktiviteter på grund av att stomin i början var svår att sköta. En negativ 
kroppsuppfattning, dåligt självförtroende och upplevelse av stigma relaterat till stomin minskade 
också personernas sysselsättningsgrad (Poletto & Guerreiro da Silva, 2013; Sinclair, 2009; 
Persson et al., 2002). 
 
Förändrade matvanor  
Förändringar i matvanor, matmängd och måltider var nödvändigt för att undvika komplikationer 
som gas, eliminationsmängd och odör. De flesta avstod från kryddig och fet mat, samt lättsmält 
mat eftersom det orsakade en större eliminationsmängd. Förändrade matvanor resulterade i att 
personerna upplevde att de inte kunde unna sig god mat. Att bli bortbjuden på middag upplevdes 
som ett problem, då personerna inte själva kunde styra vad som tillagades (Grant et al.,2011; Tao 
2014; Zhang et al., 2012; Sun et al., 2013). För att minska eleminationsmängden så valde 
personerna att äta en mindre mängd mat. Detta gav upphov till energibrist och trötthet. Vilket 
resulterade i att orken inte fanns att vara fysiskt aktiv för att utföra fritidsaktiviteter, samt att 
personerna blev tröttare mentalt (Honkala & Berterö, 2009; Zhang et al., 2012; Owen et al., 
2008).  
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En annan syn på omvärlden 
 
Inverkan på relationer 
Personer som hade stomi upplevde det svårt att återgå till ett socialt liv efter stomioperationen. 
Rädsla för stomirelaterade komplikationer i sociala sammanhang gjorde att personerna undvek 
offentliga platser. Problem med sociala kontakter, arbetet, gå ut på stan och umgås med andra 
upplevdes som påfrestande (Zhang et al., 2012; Soares Mota et al., 2015; Poletto & Guerreiro da 
Silva, 2013; Tao et al., 2014; Persson et al., 2002; Sinclair, 2009). Personerna upplevde att deras 
sexliv påverkades negativt och att de inte hade lust med intim kontakt. De kände sig oattraktiva. 
Flera singlar beskrev att de inte vågade träffa en partner efter att de fått stomin. Detta gällde 
speciellt yngre vuxna. De kände skam, känsla av att inte passa in och av att vara onormal. De 
yngre vuxna upplevde det svårt att prata med andra om deras sexuella problem och funderingar. 
Detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna att svara på personliga frågor, samt för de yngre 
vuxna att själva att ta kontakt med andra som befann sig i en liknande situation (Soares Mota et 
al., 2015; Tao et al., 2014; Sinclair, 2008; Persson et al., 2002). 
 
Stöttning från omgivningen 
Genom att personerna som hade stomi fick stöd från vänner, familj och personer i liknande 
situation så gick det lättare och snabbare att lära sig att leva med stomin (Tao et al., 2014; Zhang 
et al., 2012; Soares Mota et al., 2015). Familjen ansågs som en viktig källa för känslomässigt 
stöd. Att bli accepterad av eventuell partner var också viktigt för att uppleva tillfredställelse med 
den nya situationen (Soares Mota et al., 2015; Sun et al., 2013). Personerna behövde stöttning 
från sjuksköterskan både pre- och postoperativt. När personerna fått kunskap om stomin upplevde 
de sig kunna ta säkra beslut i vardagen. Personerna upplevde sig även kunna ta kontroll över sin 
egenvård och snabbare vänja sig vid den nya situationen. Att få information om att kunna träffa 
andra i samma situation i stödgrupper var uppskattat och något som de flesta gjorde. Att träffas i 
stödgrupper upplevdes som det bästa sättet att möta sina dagliga och upplevda problem med 
stomin på. I gruppen kunde personerna utbyta tankar, känslor kring stomin och praktiska 
erfarenheter. Alla upplevelser som togs upp i gruppen upplevdes som nyttiga för den egna 
vardagen. Personerna kunde ofta känna igen sig, vilket gjorde att de kunde hantera liknande 
situationer (Soares Mota et al., 2015; Zhang et al., 2012). Personer som upplevde att de inte fått 
tillräcklig kunskap från sjuksköterskan var mer beroende av andra personer i sin vardag. Några 
upplevde att sjuksköterskorna som hade haft hand om stomin varit inkompetenta, varit 
otillgängliga eller givit otillräcklig information om stomin (Sinclair, 2008). Dessa personer 
tvivlade både på sjuksköterskornas och den egna förmågan att vårda stomin (Poletto & Guerreiro 
da Silva, 2013; Soares Mota et al., 2015). 
 
Ensamhet och isolering 
Vissa personer hade lättare att gå tillbaka till det sociala livet än andra. Hur lätt eller svårt det var 
berodde på personens individuella upplevelse av stomin. Personerna beskrev en rädsla av att bli 
avslöjad. De var rädda över vad andra skulle tycka om de fick reda på sanningen. Dessa personer 
ansåg sig själva som onormala på grund av stomin. Personerna kände sig i början ensamma om 
att ha en stomi. De visste inte vilka de kunde prata med eller hur de skulle uppträda i sociala 
sammanhang. Stomin sågs som något som kunde göra dem generade, om den plötsligt skulle 
börja lukta och läcka (Poletto & Guerreiro da Silva, 2013; Tao et al., 2014; Persson et al., 2002). 
Det var vanligt att känna sig äcklad av sig själv och nedstämd den första tiden efter att ha blivit 
stomiopererad. Detta gjorde att de isolerade sig och blev ensamma. De hade ingen lust att träffa 
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andra och samtidigt utsätta sig själva för pinsamma situationer, vilket gjorde att personerna valde 
att isolera sig ett tag från omvärlden. De varken orkade eller ville gå till arbetet, träffa vänner 
eller delta i aktiviteter som kunde göra att de blev upptäckta (Tao et al., 2014; Poletto & 
Guerreiro da Silva, 2013). 
 
 
Diskussion 
Nedan presenteras diskussion kring studiens metod och resultat. 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med en permanent stomi. För 
att kunna besvara syftet valdes en kvalitativ metod med en litteraturbaserad studie, eftersom den 
ansågs bäst lämpad till studiens syfte. En kvalitativ metod och en litteraturbaserad studie är 
lämpliga att använda tillsammans, då arbetets problemområde har människors upplevelser och 
erfarenheter i fokus (Dahlborg Lyckhage, 2006).  
Litteratursökningen började med en inledande sökning. En inledande sökning görs för att skapa 
en grund för sökarbetet och se aktuell forskning kring området (Östlundh, 2006). Efter det 
gjordes den egentliga litteratursökningen, vilket är den sökning som tar längst tid. När den 
egentliga sökningen görs är det viktigt att arbeta systematiskt för att göra ett bra urval i 
litteraturen. För att få ett bra informationssökningsresultat krävs dock både systematiska och 
osystematiska sökningar (Östlundh, 2006). Osystematisk sökning användes också. Osystematisk 
sökning används för att komplettera den systematiska sökningen med nya idéer och kräver inte 
lika mycket planering som den systematiska sökningen (Östlundh, 2006). Enligt Friberg (2006) 
är osystematisk sökning komplettering till systematisk sökningen och metoden kan användas för 
att hitta nya tankar och vägar. Den osystematiska sökningen gjordes genom att göra manuella 
sökningar som gjordes via referenser i artiklar och tidsskrifter.  
Avgränsningen Peer Review användes för att enbart inkludera artiklar ur vetenskapliga 
tidskrifter. År 2006 till 2016 användes för att hitta forskning som var aktuell. Endast en artikel 
som var från år 2002 inkluderades. Denna artikel inkluderades på grund av att den var gjord i 
Sverige, ansågs bidra till studiens resultat och för att stärka studiens överförbarhet till svenskar 
som lever med stomi. Artiklarnas kvalitet granskades för att göra ett urval av de funna artiklarna, 
vilket resulterade i att vissa artiklar valdes bort. Vilka artiklar som valdes för analys berodde 
bland annat på studiens syfte och problemformulering. Det är nödvändigt att kvalitetsgranska 
artiklarna, annars är det svårt att förstå vad analysen utgår ifrån (Friberg, 2006).   
 
I urvalet användes personer med permanent tarmstomi med som inklussionskriterie. Genom att 
fokusera på personer som lever med en permanent stomi skapas möjlighet att få förståelse för hur 
de lever, upplever och har utvecklats som personer under längre tid. Därför var tillfälliga stomier 
inte intressanta för studien. Tio artiklar valdes tillslut till resultatet. Detta ansågs som en lämplig 
mängd artiklar till studien, då det fanns en del forskning att tillgå. 
Hade istället en kvalitativ, kombinerat med kvantitativ metod använts så hade resultatet troligen 
blivit något annorlunda. Polit och Beck (2012) beskriver skillnaden på kvalitativ och kvantitativ 
metod. Kvalitativa resultat är lättare att förstå än kvantitativa. Det beror på att datan berättas i 
dagligt tal och att det går att ställa följdfrågor. Kvalitativ data är dock svårare att utvärdera 
kritiskt, eftersom läsaren inte vet om forskarna identifierat rätt tematiska mönster. Att även 
inkludera kvantitativ forskning i resultatet hade kunnat styrka resultatet med statistik, där det 
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möjligtvis kunnat identifieras vilka upplevelser som var mest förekommande. Utifrån detta skulle 
eventuellt andra brister hos sjuksköterska och vårdpersonal kunna identifieras. 
 
En kvalitativ analysmetod enligt Fribergs femstegsmodell (2006) valdes för att svara mot syftet. 
Denna modell användes för att noggrant gå igenom de funna artiklarna till resultatet för att finna 
en helhet. Alla stegen bearbetades och syftet fanns hela tiden med i tanken. Alla artiklar till 
resultatet blev kvalitetsgranskade utifrån Högskolan Västs mall för kvalitativ kvalitetsgranskning 
(2015). Alla artiklar i resultatet uppnådde hög- eller medelbetyg i kvalitetsgranskningen (se 
bilaga III). Detta ansågs bidra till en god trovärdighet. Trovärdighet är ett kriterie för att utvärdera 
integritet och kvalitet i kvalitativa studier, den beskriver även hur stor tillit författarna har för sitt 
datamaterial (Polit & Beck, 2012). Alla artiklar i resultatet ansågs använt relevanta metoder för 
att samla in data. Alla artiklar använde kvalitativ metod. Då alla artiklar i resultatet tog upp 
liknande svar och åsikter, ansågs denna studies resultats trovärdighet styrkas.  
Överförbarhet är i vilken grad studiers resultat kan överföras till liknande grupper och situationer 
(Polit & Beck, 2012). De utvalda artiklarna var enbart utifrån personers perspektiv och därför 
kunde ingen begränsning till en specifik åldersgrupp göras. Alla deltagare var över 18 år och i 
olika åldrar. Upplevelser av att ha en stomi var likartad, oavsett vuxen ålder. Då studien omfattar 
personer som lever med stomi och deras upplevelser, tros studiens resultat vara överförbart till 
liknande grupper av människor i liknande situationer. Artiklarna i resultatet är från olika länder. 
Kulturella aspekter av att leva med en stomi har inte lyfts signifikant i artiklarna. Dock finns det 
med största sannolikhet olikheter i olika kulturer, beroende på den specifika kulturens sätt att se 
på kroppen, samt kroppsuppfattning. Hade tillräckligt med data hittats kring kulturella aspekter 
och dessa beskrivits i resultatet, hade studiens överförbarhet kunnat styrkas ytterligare, då 
resultatet hade pekat mot en viss kulturell grupp av människor.  
 
Etiska ställningstaganden består av moraliska värderingar som handlar om i vilken grad 
forskarens tillvägagångssätt följer professionella, juridiska och sociala skyldigheter till 
studiedeltagarna (Polit & Beck, 2012). Etiska ställningstaganden gjordes i urvalet. Alla utvalda 
artiklar har ett godkännande av en etisk kommitté och/ eller tar upp etiska ställningstaganden. De 
artiklar som inte hade ett eget avsnitt för etiskt resonemang diskuterades utifrån nedanstående 
beskrivna ställningstaganden. 
När det gäller etiska ställningstaganden följs forskningsetiska riktlinjer: 
Informationskravet: Forskarna skall informera deltagaren om syftet med studien. Deltagandet är 
frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  
Samtyckeskravet: I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall alltid samtycke av 
undersökningsdeltagaren och uppgiftslämnarens inhämtas. Deltagarna i undersökningen har rätt 
att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta, samt kan avbryta sin medverkan 
utan att detta medför negativa följder. 
Konfidentialitetskravet: Deltagare som uppgivit känsliga uppgifter ska göras anonyma. 
Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
Nyttjandekravet: Insamlat material om enskilda personer får bara användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultatdiskussion 
I resultatet beskrevs personers upplever av att leva med en permanent kolostomi eller/och 
ileostomi. Tre teman framkom efter analysen som beskriver kroppens förändrade utseende, en 
förändrad vardag och en annan syn på omvärlden (se tabell I). Dessa upplevelser kan tänkas 
belysa psykiska, fysiska och sociala upplevelser av att leva med en permanent stomi. Insikt om 
att dessa tre delar påverkar varandra har skapats. 

 
Resultatet visar att personer som lever med en permanent stomi har genomgått en livsförändring 
som varit negativt påfrestande för hälsan, i olika grad för olika personer. Sjuksköterskan har 
ansvar att identifiera och främja insatser som tillgodoser sårbara människors hälsa och sociala 
behov (International Councils of Nurses [ICN] etiska kod, 2014). Hälsan är viktig för människans 
utveckling och något som inte bör ses som avsaknad av sjukdom (World Health Organization 
[WHO], 1948). Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 2014:822). Trots 
att sjuksköterskans uppgift är att stötta sina patienter för att bevara hälsan, visar studiens resultat 
att det är svårt att praktiskt genomföra den önskvärda stöttningen för patienter som blivit 
stomiopererade. Studiens resultat visade att det var viktigt att sjuksköterskan gav individanpassad 
information. Personerna hade olika behov av hur informationen skulle ges. Resultatet visade att 
skam, oro, rädsla för läckage och odör förekom hos personer som hade stomi, vilket inte är 
upplevelse av hälsa. Dessa känslor genererade i sin tur till en negativt förändrad 
kroppsuppfattning. Personerna kände sig inte bekväma i den förändrade kroppen. Lindwall 
(2004) skriver att en oönskad kroppsförändring kan ge känslan av förlorad kontroll av kroppen, 
även på grund av att elimination inte längre går att kontrollera.  
Det var vanligt att under den första tiden efter ha blivit opererad med stomi känna sig onormal 
och orolig över hur stomin skulle vårdas. Personerna upplevde att de inte visste vart de kunde 
söka hjälp. Svensk sjuksköterskeförening (2008) skriver att det är viktigt att personen får pre- och 
postoperativ kunskap från sjuksköterskan. Ges inte detta får personen svårare att anpassa sig till 
den nya situationen, både känslomässigt och i det dagliga livet. Att följa upp personer långsiktigt 
och fortlöpande för utvärdering bör vara en viktig del för sjuksköterskan. Att under en vårdtid ta 
upp alla funderingar kring det fortsatta livet är omöjligt, men genom uppföljning skulle 
sjuksköterskan kunna minska risken för ohälsa och förebygga eventuella problem. 
 
I resultatet framkom det att personer som fått stomi upplevde att information och kunskap från 
sjuksköterskan var bristfällig. Personerna litade varken på sin egen förmåga, eller sjuksköterskans 
förmåga att vårda stomin. Sjuksköterskan ska alltid uppträda på ett sådant sätt att yrkets anseende 
stärks och allmänhetens förtroende ökar (ICN, 2014). Enligt resultatet fanns det flera fall då 
personerna som levde med stomi upplevde att de inte fått tillräcklig och relevant kunskap av 
sjuksköterskan. I några av dessa fall anförtrodde sig personerna istället till familjen som fick ta 
hand om stomin. Personerna kände sig då beroende av familjen och andra personer som vårdade 
stomin. Persson (2008) skriver att närastående kan reagera med obehag och rädsla inför den nya 
situationen. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att reaktioner och känslor även kan 
uppstå hos familjen. Att kommunicera med närstående är viktigt för att skapa en uppfattning om 
hur de ser på situationen. Sjuksköterskan behöver skapa en god relation till närastående och 
personen som har stomi. Att göra anhöriga delaktiga i vården gör att de känner sig trygga. Enligt 
Berg och Danielsson (2007) är det viktigt att skapa en god kontakt med patienten för att få 
förståelse för honom/henne. Sjuksköterskan behöver ta sig tid för patienten. På så sätt kan 
sjuksköterskan skapa sig en egen uppfattning av patientens problem och ge god individanpassad 
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vård. För att patienten ska kunna lita på sjuksköterskan behöver de tillsammans ha en relation där 
de litar på varandra. Det är sjuksköterskans ansvar att skapa en tillitsfull relation till patienten, så 
att patienten kan känna sig trygg. Saknas tillit till sjuksköterskan så kan patienten känna sig 
otrygg och osäker kring den vård han/hon får. 
Personerna med stomi upplevde en omställning i det dagliga livet efter att de blivit 
stomioperarede. Det vardagliga livet fick anpassas efter stomin. Exempelvis så visade resultatet 
att det var det svårt att resa iväg och vara spontan med vänner, samt återgå till jobbet. Personerna 
var tvungna att ändra matvanor då viss mat hade en tendens att skapa mer gas. Att äta mindre 
portioner var vanligt, vilket gav mindre energi i vardagen, personerna orkade då inte vara sociala. 
En annan anledning var att personerna kände skam över att ha en stomi. De var rädda för 
stomirelaterande komplikationer och undvek därför sociala sammanhang och intimitet. 
Personerna upplevde oftast minskad sexuell lust den första tiden efter att de blivit 
stomiopererade. Berndtsson (2008) menar att den sexuella lusten oftast kommer tillbaka efter att 
personen har återhämtat sig fysiskt från stomioperationen, samt att flera personer återgår till 
sexuellt samliv efter en tid. Taylor, Lopes de Azevedo-Gilbert och Gabe (2016) menar att 
sjukvårdpersonal bör ha kunskap om stomirelaterade komplikationer för att kunna hjälpa 
personer med stomi. Sjuksköterskan ska fungera som vägledare som uppmuntrar personerna att 
återgå till arbetet. Uppföljningsbesök, tillgänglighet och att avsätta tillräckligt med tid till 
personerna under första veckorna efter stomioperationen kan förbättra både personernas förmåga 
till egenvård och den psykosociala anpassningen.  
Resultatet visade att det är viktigt att motivera personer med stomi till egenvård. Sjuksköterskan 
ska dela med sig av individanpassad kunskap som kan göra att personen kan återgå till vardagen. 
För att kunna fullfölja detta behöver sjuksköterskan ha förståelse för den livssituation personen 
befinner sig i och det liv personen önskar leva. Svensk sjuksköterskeförening (2008) skriver att 
sjuksköterskans förhållningssätt till personer som är i en utsatt eller svår situation har betydelse 
för hur personen upplever möjligheten till återhämning och vården i sig. 
I resultat framkom det att stöttning från närstående, sjuksköterska och andra personer i liknande 
situation var betydelsefullt för hur personen med stomi såg på sig själv och sin 
kroppsuppfattning. Att inte få stöttning resulterade i en negativ bild. Att ha en negativ bild av sig 
själv ger en ökad risk för att isolera sig och känna skam vid intimitet med andra (Carlsson & 
Persson, 2012).  
För att kunna kämpa mot begränsningar, bli av med negativa känslor och känna sig accepterad 
behöver personerna stöd av sjukvårdpersonal, familj och närstående. Kroppsliga förändringar och 
begränsningar innebär ett tvärprofessionellt behov hos personer med stomi. Sjuksköterskor bör ta 
rollen som patientens koordinator för att underlätta tillgängligheten till andra yrkesgrupper, 
såsom kirurger, läkare, psykologer, socialarbetare och dietister. Med rätt förståelse för patienten 
kan rätt information ges i syfte att skydda patienternas självkänsla. Vilket bidrar till att 
sjuksköterskor kan skapa flera möjligheter till att personerna kan uttrycka sina känslor, tankar 
och därmed bidra till psykosocial anpassning. Trots otrygghet och känslan av att vara vilsen hos 
flertalet personer, så lyckades de tillslut lära sig att leva med stomin. Detta efter att de lärt sig hur 
stomin skulle vårdas. En positiv inställning till livet är viktigt. Det var viktigt att inse att livet 
blev bättre än innan stomin. Personens mål i livet kunde fortfarande nås, de behövdes 
omprioriteras. I resultatet framkom att personerna upplevde att de mådde bättre än innan stomin, 
efter att personerna haft stomin en tid. Det berodde till största del på att de blivit av med tidigare 
besvär som fanns innan stomin, samt att personerna lyckats anpassa sig själva och sin vardag till 
stomin (Tao et al., 2014). 
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Slutsatser 
En stomioperation medför förändrad kroppsuppfattning och negativ inställning till det egna 
utseendet, samt ett upplevt begränsat liv efter stomioperationen. Att ha en stomi  påverkar allt 
från kroppens funktioner och tidigare utseende, till det sociala livet och det intima samlivet. 
Negativa reaktioner över den förändrade vardagen och känslomässigt lidande förekommer ofta. 
Personer som har svårt att acceptera stomin undviker oftast sociala kontakter och intimitet. Brist 
på information från sjuksköterskan gör det svårare för personerna att anpassa livet till det nya 
situationen. Personerna upplever med tiden att stomin är något som räddat deras situation och 
som en befrielse från tidigare besvär som en tidigare sjukdom skapade. Stöd från närstående, 
förmågan att hantera de svårigheter som stomin innebär i intima relationer, den praktiska 
hanteringen, samt sociala situationer är viktiga delar för att kunna anpassa livet med stomi. 
Sjuksköterskan bör stödja personen och närastående eftersom de med rätt attityd kan skapa stor 
trygghet i personens fortsatta liv. 
 
 
Praktiska implikationer 
Personer med stomi anser att vissa sjuksköterskor ger ett otillräckligt stöd pre- och postoperativt. 
Både när det gäller att lära ut kunskap och att följa upp dem. Personerna fick istället stöttning och 
hjälp från familj och andra personer i liknande situation. Det är betydelsefullt för sjuksköterskan 
att känna till hur personer som har en stomi upplever sitt liv, sin vardag och sjuksköterskan. Alla 
patienter har rätt att bli bemötta med förståelse och respekt. Det är lätt hänt att personerna 
upplever det motsatta när de inte får individuella behov av stöttning och kunskap tillfredställda. I 
studien har faktorer som skulle kunna göra sjuksköterskans vård mer kompetent identifierats. 
Exempelvis behöver sjuksköterskor inom stomivården bli bättre på att följa upp sina patienter, 
våga bjuda in till diskussion och informera om känslor som kan uppstå innan och efter 
stomioperationen, hur det är att leva med en stomi, informera om sex och stomi, samt hänvisa till 
stödgrupper med andra personer som har stomi. Att ge ut information skriftligt som beskriver 
verkligheten kan vara värdefullt. 
 
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Efter denna studie har fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde 
identifierats. Ytterligare forskning behövs kring hur sjuksköterskan kan ge stödjande information 
och kunskap till personer med stomi, samt hur sjuksköterskan kan gå tillväga för att göra 
patienten delaktig i sin egen vård. Både den pre- och postoperativa kunskapen behöver öka hos 
personer som har stomi. Dock kan det tänkas att sjuksköterskorna har denna kunskap, men att de 
inte vet hur den ska förmedlas på bästa sätt. Sjuksköterskorna kan anse att det är ett känsligt 
ämne att diskutera. Det hade varit intressant att ta del av forskning som förklarar varför personer 
med stomi inte upplever att de får tillräcklig kunskap från sjuksköterskan. I studien framkom det 
att personer med stomi upplever oro över att prata om sin stomi och visa stomin för andra 
personer. Personerna var rädda för vad andra personer utan stomi skulle tycka. Forskning om hur 
en stomi upplevs hos personer utan stomi hade varit intressant att ta del av. Ytterligare forskning 
behövs där kulturella skillnader beskrivs hos personer som lever med en stomi. En kulturell 
skillnad som identifierades i studien var hur olika engagerad familjen var i vården av stomin. 
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Oavsett hur engagerad familjen är blir de ofta involverade på ett eller annat sätt. Att ta del av 
ytterligare forskning som beskriver hur sjuksköterskan kan gå till väga för att göra närastående 
delaktiga och hur de upplever situationen hade varit givande. Att sjuksköterskan ständigt får ta 
del av aktuell forskning inom området känns relevant för att kunna ge en professionell vård. 
Sjuksköterskor bör få ta del av patienters/ personers upplevelse av stomivården. 
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Bilagor 
 
         Artikelsökning                                                                                    Bilaga I 
 

Chinal 
20160325 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrac
t 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artikla
r 

#1 qualitativ* 78,134     

#2 MH” ostomy  
 
  

1296 
 

  
 

   

#3 #1 AND #2  
 

67  
 

67  
 

21  13  1  

#4 
  
  

stom* 9368  
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

#5 
Begränsningar: 
Published Date: 
2006-2016, 
Peer Reviewed, 
English language 

#1 AND #4  
  
  

133 133 43 11 1 

 

 
 

Cinahl 
20160326 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1  MH” 
ostomy 

 1296         

#2  MH” 
qualitativ
e studies 

 56,931         

#3 
 

 #1 AND 
#2 

 49  49  14  9  2 



Begränsningar: 
Published Date: 
2006-2016, 
Peer Reviewed, 
English 
language 

 
 
 
  

Cinahl 
20160307 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Patients´expe
riences 

 60,912 
 

        

#2  Stoma 249       

#3  #1 AND #2 71  71  12  7  3 

Begränsningar: 
Published Date: 
2006-2016, 
Peer Reviewed, 
English 
language 
Adult 
Journal article 

            

 
 
 

Pubmed 
20160307 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1  Ostomy  45630 
 

        

#2 Adaptatio
n 

 262803 
 

        

#3 Psycholo
gical  

 403660 
 

        



#4 #1 AND 
#2 AND 
#3 

54 54 25 16 3 

Begränsningar: 
Published Date: 
Senaste 10 år 
English 
language, 
Humans, 
Nursing 
journals, 
19+ 
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                                                                                                                     Bilaga III 
Artikelöversikt 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskn
ing 

Grant, M., McMullen, 
C.K., Altschuler, A., 
Mohler, M.J., 
Hornbrook, M.C., 
Herrinton, L.J., Wendel, 
C. S., Baldwin, C. M., 
& Krouse, R.S.  
2011. 
USA. 

Syftet var att 
beskriva hur 
genus påverkar 
oro och 
anpassning till 
stomin under en 
lång tid.  

En kvalitativ 
metod 
användes. 33 
personer valdes 
ut  som har haft 
en stomi  mer 
än 5 år. I 
intervjuerna 
framkom 
likheter och 
skillnader när 
det gäller 
upplevelser.  

Fyra kvinnliga 
och fyra 
manliga 
fokusgrupper 
intevjades 
gällande 
livskvalitet och 
hälsa. 

Oavsett genus hade 
alla grupper 
problem med mat, 
fysiska aktiviteter, 
samt utmaningar 
med sexualitet och 
intimitet. Coping 
och 
anpassningssvårighe
ter var mer 
vanligare bland 
kvinnor än män. 
Sömnsvårigheter, 
och depression 
förekom endast hos 
kvinnor. 

Hög 
 
 

Honkala, S., & Berterö, 
C. 
2009. 
Sverige. 

Syftet var att få 
en ökad kunskap 
och förståelse 
för kvinnor med 
stomi och hur 
stomi påverkar 
deras 
livssituation. 

Kvalitativ 
studie.  
Fenomenologis
ka ansatser 
användes för 
datainsamling 
och tolkning av 
data. 
Deltagarna 
intervjuades om 
sin livssituation 
och hur stomin 
påverkat deras 
liv. 

17 kvinnor 
valdes ut utifrån 
urvalskriter. 
Kriterierna var: 
att personerna är 
villiga att delta i 
en intervju,  
vuxna det vill 
säga  >18 år, har 
levt med stomin 
mint 2 år och att 
de kunde förstå 
och tala 
svenska. 

Resultaten 
illustreras genom tre 
teman. 
Förändrad kropp,  
begränsad aktivitet 
och anpassning till 
stomin i dagliga 
livet. 

Hög 
 
 

Owen, J., Papageogiou, 
A. 
2008. 
United kingdom. 

Att beskriva 
upplevelser hos 
personer som 
har genomgått 
en 
stomioperation 
och stomins 
påverkan på 
deras liv. 

En kvalitativ, 
explorativ 
studie. 
Semistrukturera
d intervjuer 
användes för 
datainsamling. 
Deltagarna 
intervjuades 
individuellt och 
intervjuerna   
pågick ca 45 
minuter. 

5 patienter  
ingick i studien. 
Deltagarna hade 
haft en stomi 
minst på 3 
månader. 

Två huvudteman 
identifierades. 
Preoperativa fasen: 
där subtema var 
acceptans och 
hantering,  sociala 
konsekvenser och 
väntan på att 
återvända till det 
normala. 
Postoperativa fasen: 
att återgå till det 
normala och 
pågående sociala 

Medel 
 



konsekvenser.   

Persson, E., & 
Hellström, A. L. 
2002. 
Sverige. 

Syftet var att 
beskriva 
personers 
erfarenheter, 
med fokus på 
kroppsuppfattni
ng, 6-12 veckor 
efter en 
stomioperatione
n. 

En kvalitativ 
design 
användes. 
Intervjuerna 
syftade till att 
personerna med 
stomi skulle 
beskriva sin 
situation. 

Deltgarna 
beräknades ha 
stomin minst 6 
månader. Endast 
personer som 
ansågs stabila 
nog för att tala 
rekryterades. 
Deltagarna 
intervjuades 6-
12 veckor efter 
stomioperatione
n. 

Trots att personer 
med stomi får 
kunskap om stomin, 
så påverkar det 
deras dagliga liv på 
oväntade sätt. 
Sjuksköterskan 
behöver ha 
förståelse för 
personens  
upplevelser. 

Hög 
 
 
 

Poletto, D., & Guerreiro 
da Silva, D. M. 
2013. 
Brasilien. 

Syftet var att 
utifrån 
personens 
perspektiv 
undersöka den 
vård som 
bedrevs för 
stomiopererade 
patienter. I syfte 
att främja 
personens 
självständighet. 

En kvalitativ 
metod 
användes. 
Semistrukturera
de intervjuer 
användes. 
Analys gjordes 
av det 
framkomna 
resultatet. 

10 personer som 
nyligen fått en 
stomi (högst 30 
dagar sedan) 
intervjuades, 2 
gånger var. På 
ett sjukhus i 
Brasilien.  

Vilken undervisning 
personen med stomi 
får avgör hur bra 
personen klarar av 
sin vardag med 
stomin. Studien 
beskriver hur olika 
faktorer påverkar 
personens framtida 
självständighet med 
sin stomi. 

Medel 
 
 

Sinclair,&  L. G.,  
2009. 
Canada. 

Syftet var att 
belysa 
erfarenheter hos 
unga vuxna av 
att leva med en 
permanent 
ileostomi. 

En kvalitativ 
studie. Narrativ 
metod användes 
för att ta reda 
på personers 
berättelser.  

7 unga vuxna 
deltog. De hade 
haft en 
permanent stomi 
högst 4 år.  

Psykiska, fysiska 
och sociala faktorer 
identifierades i 
deltagarnas 
berättelser. 
Sjukdomsprocess, 
att vara på sjukhus, 
sociala- och 
personliga delar 
togs huvudsakligen 
upp. 

Hög 
 
 

Soares Mota, M., 
Rosely Von 
Schustuschitz dos Reis,  
Calcagno Gomes, T. G., 
Lima Barros, E. J., Kath 
de Oliveira Nörnberg, 
P., & Cristina da 
Silveira Chagas, M. 
2015.  
Brasilien. 

Syftet med 
studien var att 
förstå 
betydelsen av 
stomivården, 
genom att ta 
reda på 
stomipatienterna
s upplevelser. 

Kvalitativ 
metod 
användes. 
Semistrukturera
de intervjuer 
användes och 
analyserades 
med hjälp av 
tematisk analys. 

12 personer som 
hade haft stomi 
minst 1 år 
deltog. Studien 
tog bara med de 
personer som 
deltagit i 
sjuksköterskevår
d samt deltagit i 
efterföljande 
gruppaktiviteter.  
 

Det är viktigt för 
personer med stomi 
att ha någon som 
stöttar. 
Sjuksköterskan har 
en viktig roll i att 
öka kunskapen och 
ge gott stöd. 

Hög 
 
 



Sun, V., Grant, M., 
McMullen, C. K., 
Altschuler, A., Mohler, 
M. J., Hornbrook, M. 
C., Herrinton L. J., 
Baldwin C. M., & 
Krouse R. S. 
2013. 
USA.  

 Syftet var att 
beskriva 
stomispecifika 
problem och 
anpassning till 
livet med stomi. 

Kvalitativ 
data 
analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 
Deltagarna  
lämnade 
skriftliga 
kommentarer 
till 2 öppna 
frågor om 
stomins plats 
och upplevda 
problem kring 
stomin. 

33  personer (16 
kvinnor och 17 
män) med 
kolorektalcancer 
valdes ut. 
Personerna hade 
haft stomin mist  
5 år.  
 

Anpassning till 
stomin och 
hantering av 
stomimaterial var 
fortfarande i 
centrum i 
diskussioner, även 
efter  lång tid. 
 

Hög 
 
 

Tao, H., Songwathana, 
P.,  Isaramalai, S. A., & 
Wang, Q. 
2014. 
Kina. 

Syftet var att 
beskriva och 
förklara 
upplevelser av 
egenvård och 
beteende hos 
personer med en 
permanent 
kolostomi. 

En kvalitativ 
metod 
användes. 
Djupgående 
intervjuer 
användes 
huvudsakligen. 

Deltagarna 
skulle ha haft 
sin permanenta 
stomi högst 1 år, 
de hade inga 
psykiska 
diagnoser. 
Deltagarna 
valdes från en 
kirugisk enhet 
på ett 
universietssjukh
us. 
 

I Kina är familjen 
nära och det är 
viktigt att personen 
med stomi får stöd 
från dem. Det är 
viktigt att 
sjuksköterskan tar 
hänsyn till 
personens  kultur.  

Medel 
 
 
 

Zhang, J. E., Frances K. 
Y., Wong, F., You, L. 
M., & Zheng, M. 
2011. 
Kina. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva hur 
personer med 
kolostomi 
upplever livet 
hemma efter 
operationen. 

Deltagarna blev 
slumpvis 
utvalda till 
telefonintervju. 
Intervjuerna 
transkiberades 
och spelades in. 
Intervjuerna 
analyserades. 

12 personer 
intervjuades. De 
hade en 
permanent 
kolostomi efter 
operationen på 
grund av 
rektalcanser. 
Personerna som 
intervjuades 
kunde språket. 

Personer med 
kolostomi upplever 
problem och 
svårigheter efter 
utskrivningen. De 
flesta problem kan 
hanteras genom 
telefonuppföljning. 
Personerna med 
kolostomi som fick 
telefonuppföljning 
visade sig ha lättare 
att anpassa sig till 
den permanenta 
stomin. 

Hög 
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