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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Orsakerna till att man får stomi kan vara tumörer i urinblåsan, ulcerös kolit eller 
cancer i mag- tarmkanalen. Att kunna delge patient och anhöriga betydande information är 
av stor vikt för patienters välmående. Problem: Sjuksköterskor har ett ansvar att förse 
omvårdnad utifrån hela patienten. Det finns brister i att föra dialog med patienter om sexuell 
hälsa och att vårda med lika fokus på fysiska, psykiska, sociala och själsliga aspekter uppfylls 
inte alltid av sjuksköterskor. Syfte: Syftet är att göra en översikt av kroppsuppfattning och 
sexuell hälsa hos patienter med stomi. Metod: En allmän litteraturöversikt med analys av 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom tre teman utifrån 
artiklarnas likheter och skillnader, dessa var möjligheter och hinder för en fungerande 
vardag, möjligheter och hinder för intimitet och betydelsen av resurser. Slutsatser: 
Sexuell hälsa är ett grundläggande behov. Vid en förändrad kroppsuppfattning försämrades 
den sexuella hälsan hos patienterna. Sjuksköterskor har en betydande roll i att vara 
informativ och att kunna ge stöd till patienterna. Att samtala om sexuell hälsa kan vara svårt, 
dels på grund av okunskap men även för att det är tabubelagt. PLISSIT- modellen kan med 
fördel vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, sjuksköterska, stomi  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Background: The main cause of stoma can be tumors in the bladder, ulcerative colitis or 
cancer of the gastrointeestial tract. After a stoma surgery a change in body and sexual health 
can be experienced. Being able to share patient and family with significant information is of 
great importance to the patient’s wellbeing. Problem: The body is a central part of the 
human identity and getting a stoma can lead to a change in the body’s perception of the 
patient which in turn can affect sexual health. The nurse has a responsibility to provide care 
from the whole patient. There are shortcomings in dialogue with the patient about sexual 
health. Care for equal, physical, mental and social health is not met by the nurse. Aim: The 
purpose is to make an overview of body perception and sexual health in patients with stoma. 
Method: A general literature review with analysis of both qualitative and quantitative 
articles. Results: In the result, three themes emerged from the similarities and differences of 
the articles, these were, opportunities and obstacles for a functioning day, opportunities and 
obstacles to intimacy and the importance of resources. Conclusion: Sexual health is a basic 
need. In a changed body of mind, the sexual health of the patients deteriorated. Nurses have 
a significant role in being informative and in providing support for patients' adaptation. 
There may be difficulties in talking about sexual health because it is a private subject but also 
ignorance. The PLISSIT model can advantageously be a tool for nurses.  
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1 INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning har författarna kommit i kontakt med patienter som 
har stomi. Författarna uppmärksammade förändrade kroppsuppfattningar hos dessa 
patienter, där det framkom osäkerhet samt en oro för den sexuella hälsan. Författarna 
upplevde även att kroppsuppfattning och sexuell hälsan hos patienterna inte var något som 
sjuksköterskor tog upp till samtal utan att det snarare var ett tabubelagt ämne.  

Att genomgå en stomioperation kan innebära förändringar i det vardagliga livet. Dessa 
förändringar kan både vara positiva och negativa. Att ha stomi kan även innefatta rädslor och 
oro om hur omgivningen uppfattar stomin. Oavsett så bör patienter få rätt stöd och 
information av både sjukvårdspersonal och anhöriga.  

Efter att Sandra Ulvskog på Södertälje Sjukhus efterfrågade kunskap om området ”Livet efter 
stomioperation” bestämde sig författarna för att undersöka området vidare. Författarna valde 
därefter att fokusera på att göra en översikt av kroppsuppfattning och sexuell hälsa hos 
patienter med stomi. Genom att bilda denna översikt efter genomgången stomioperation 
önskar författarna bidra till en ökad förståelse kring detta, vilket kan komma att leda till 
bättre hjälp för patienterna. En ökad kunskap kring ämnet kan komma att leda till ökad 
kompetens hos sjuksköterskor för att kunna se hela patienten. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs definitioner av begreppen stomi, kroppsuppfattning och sexuell hälsa. 
Efter definitioner som är återkommande i examensarbetet beskrivs stomi mer ingående samt 
Maslows behovstrappa. Detta följs av tidigare forskning vilket inkluderar modell för att 
samtala om sexuell hälsa, utmaningar för sjuksköterskor, sjuksköterskors ansvar samt stöd 
ifrån anhöriga. Tidigare forskning följs av vårdvetenskaplig teori och slutligen avslutas 
bakgrunden med problemformulering.  

2.1 Definitioner av begrepp  
Nedan följer en beskrivning av tre viktiga begrepp som är återkommande i arbetet.   
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2.1.1 Stomi  

En stomi är en kirurgisk förbindelse mellan tarmen och hudytan. Det kan även vara en 
förbindelse mellan hudytan och urinblåsan. Själva ordet stomi härstammar ifrån det grekiska 
ordet stoma och betyder mun (Järhult & Offenbartl, 2013). 

2.1.2 Kroppsuppfattning  

Ternstedt och Norberg (2009) förklarar att synen på kroppen formas utifrån samhällets 
normer och förväntningar. Kroppen är en viktig komponent av människans identitet. Genom 
kroppen förmedlas vår identitet till omvärlden och om kroppen utsätts för sjukdom eller 
annan förändring så kan som även Eriksson (1987) förklarar självbilden förändras. 

2.1.3 Sexuell hälsa  

World Health Organization [WHO] (2016) beskriver sexuell hälsa som ett tillstånd av ett 
fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Den sexuella hälsan definieras som ett mänskligt 
grundläggande behov men kan påverkas av olika faktorer som psykisk hälsa eller sjukdom. 
Det krävs en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer för att 
den sexuella hälsan ska kunna uppnås.  

2.2 Stomi 

Enligt ILCO Tarm- uro och stomiförbundet har cirka 25 000 människor stomi i Sverige 
(M.Eriksson, 15 november 2016, personlig kommunikation). En stomi kan både vara tillfällig 
och permanent, detta beror på sjukdomsbilden. Efter operation kan en tillfällig stomi vara 
aktuell för att avlasta tarmen. Avlastningen är för att underlätta läkningsprocessen. En 
permanent stomi är däremot bestående (ILCO tarm-uro- och stomiförbund, 2017). 
Grundanledningen till att få stomi kan vara fler, men de vanligaste anledningarna är ulcerös 
kolit, cancer i tarmarna, tumörer i urinblåsan eller Chrons sjukdom. Stomier kan hjälpa till 
att tömma tarminnehåll men även urin. Beroende på vilken mag- tarmdel som anläggs med 
en stomi, får stomin ett specifikt namn, till exempel colostomi när den är anlagd på 
tjocktarmen (Järhult & Offenbartl, 2013). Anledningen till att man får en colostomi är 
ändtarmscancer eller cancer i tjocktarmen. När en colostomi anläggs innebär det slutet av 
tjocktarmen är borttagen och att tjocktarmsmynningen placeras genom bukväggen. Ileum 
betyder tunntarm på latin och om man har en ileostomi så innebär det att hela 
tunntarmsmynningen samt tjock- och ändtarmen placeras ut genom bukväggen. 
Anledningen till att man får en ileostomi kan vara ulcerös kolit eller Chrons sjukdom. En 
urostomi innebär att en del av tunntarmen ansluts tillsammans med urinledarna. Dessa läggs 
ut genom bukväggen för att den ena delen av tarmen kan bli en stomi. Orsakerna till 
urostomi kan bero på tumörer, kroniska inflammationer och sjukdomar i nervsystemet 
(ILCO tarm-uro- och stomiförbund, 2017).  
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Sjuksköterskor kan idag extrautbilda sig inom stomivård och kallas då stomiterapeuter. 
Stomiterapeuter har ansvar för stomivården både gällande information och den praktiska 
tillhandahållningen av en stomi. Efter en stomioperation är det avdelningspersonalen i 
samverkan med stomiterapeuten som ska lära ut skötsel av stomi och ge information 
(Bengtsson, 2014). 

2.3 Maslows behovstrappa  

Nedan följer en förklaring på ”Maslows behovstrappa” där sex lyfts fram som ett av 
människans fysiologiska behov.  

Abraham Maslow (1970) utvecklade en teori om att varje individ har makten till att själva 
förverkliga sitt liv efter vissa behov. Dessa behov blev grunden för ”Maslows behovstrappa”. 
Denna trappa innebär att varje behov i varje steg måste vara tillfredsställd för att kunna 
uppnå steget ovanför. Det första steget innefattar fysiologiska behov. Under fysiologiska 
behov inkluderas mat, sömn, syre och sex. Det andra steget innefattar trygghetsbehov. När de 
fysiologiska behoven är uppnådda så menar Maslow (1970) att människan behöver en trygg 
vardag med rutiner för att undvika rädsla och ångest. Under det tredje steget finns behoven 
av trygghet, närhet och kärlek vilket oftast kräver gemenskap med andra människor. Det 
fjärde steget handlar om uppskattning. Det femte och sista steget i behovstrappan är behovet 
av självförverkligande. 

2.4 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning som beskriver samtalsmodell för att samtala om sexuell 
hälsa, utmaningar för sjuksköterskor, sjuksköterskans ansvar samt vikten av att känna stöd 
ifrån anhöriga.  

2.4.1 Modell för att samtala om sexuell hälsa  

Sexuell hälsa är subjektiv. I likhet med att människor definierar hälsa utifrån egna 
upplevelser ses även sexualitet och sexuell hälsa på olika sätt. Det kan därför komma till 
uttryck i både fysiska, psykiska, sociala och själsliga aspekter. Även om inte alla patienter vill 
samtala om den sexuella hälsan bör sjuksköterskor använda sig av rätt samtalsmetodik för att 
individanpassa samtalet (Taylor & Davis, 2006). Sjuksköterskeutbildningar bör ge rätt 
verktyg för att blivande sjuksköterskor ska lära sig att samtala med patienter om deras 
sexuella hälsa. Sjuksköterskor som samtalar med patienter om den sexuella hälsan kan få en 
bredare inblick i hur hela patienten blir påverkad av sjukdom eller behandling. Den sexuella 
hälsan ska ses som en naturlig del i vårdandet av patienter (Saunamäki, Andersson & 
Engström, 2010). 

PLISSIT är en modell som skapades på 1970-talet för att samtala om den sexuella hälsan. 
Modellen är utformad i fyra steg för att identifiera sexuella problem hos patienter. PLISSIT 
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står för permission, limited information, specific suggestions och intensive treatment. 
Modellen har utvecklats under åren och kan med fördel användas av vårdpersonal för att 
underlätta samtal om den sexuella hälsan (Kubilay & Ayaz, 2007). Det första steget, 
permission, innebär att ha en tillåtande hållning. Det är viktigt att fokusera på att ta upp vilka 
behov patienter har för att uppnå den sexuella hälsan. Sjuksköterskor ska ge patienter 
utrymme och möjlighet för att uttrycka sina funderingar och tankar kring den sexuella 
hälsan. Genom att patienter känner sig bekräftade på den här nivån så kan eventuell 
problematik i framtiden förebyggas. Det andra steget i PLISSIT-modellen, limited 
information, syftar till sjuksköterskors roll att ge information direkt relaterat till patienters 
specifika problem. Det är en typ av sexualupplysning där sjuksköterskor ska underrätta 
patienter om hur sjukdomstillståndet kan påverka den sexuella funktionen och hälsan. Detta 
kan hjälpa patienter att ändra inställning till deras sexuella problem. Det tredje steget, 
specific suggestions, ska inkludera en lösning på patienters problem. Det är en typ av 
sexualrådgivning där specifika förslag ska skräddarsys för att adressera patienters 
individuella behov. Det är viktigt att ta en anamnes vid sexualrådgivning. I början kan 
sjuksköterskor ta hjälp av formulär med riktlinjer för att samtala om patienters specifika 
sexuella problem vilket de kan frångå då de känner sig bekväma i rollen. Det fjärde steget i 
PLISSIT-modellen, intensive treatment, är det steg som är mest avancerat vilket syftar till att 
vidta åtgärder med hjälp av utbildad psykoterapeut. Detta är en nivå som kräver en 
vidareutbildning i sexologi vilket innebär att sjuksköterskor som inte har det bör överlåta det 
till en mer kompetent person inom området. PLISSIT-modellen syftar inte enbart till att vara 
en samtalsmetodik utifrån patienters behov utan även hur sjuksköterskor kan effektivisera 
sitt arbete för att tillgodose patienters behov av vård (Taylor & Davis, 2006; Kubilay & Ayaz, 
2007). 

Att samtala om den sexuella hälsan underlättas genom att använda sig av samtalsmetodik 
utifrån PLISSIT- modellen. Genom att ha stöd av modellen så kan den sexuella hälsan 
samtalas med god utgångspunkt då den hjälper sjuksköterskor hur de kan tänka kring 
samtalet. Det är viktigt att behålla ett professionellt och öppet samtalsklimat för att patienter 
ska känna att problematik i den sexuella hälsan respekteras. Varje samtal ökar kunskapen 
och även kompetensen då sjuksköterskor skaffar sig erfarenheter från tidigare samtal. Att 
lyfta frågor angående den sexuella hälsan med övrig sjukvårdspersonal ger ökade 
förutsättningar för att våga samtala med patienter om deras problem kring den sexuella hälsa 
(Williams, 2006). 

2.4.2 Utmaningar för sjuksköterskor  

Den sexuella hälsan är ett välbefinnande, det är därför viktigt att sjuksköterskor har 
förståelse för varje enskild patient och dennes personliga behov. För att ge holistisk vård är 
det därför av stor vikt att sjuksköterskor vågar prata om den sexuella hälsan (Williams, 
2006). Den sexuella hälsan är en del av omvårdnaden och genom att öppet samtala med 
patienter om den sexuella hälsan ges möjlighet för att patienter ska få förståelse av denna 
aspekt, vilket är en viktig del i vårdplaneringen (Beck & Justhamn, 2009). Att som 
sjuksköterska finnas där som stöd för patienter efter operationen kan bidra till att 
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anpassningen till den nya situationen förbättras vilken kan motverka eventuella psykiska 
påfrestningar (Hollinworth et al., 2004).  

Problematik uppstår enligt Williams (2006) då sjuksköterskor ser den sexuella hälsan hos 
patienter som privat och därför väljer att inte diskutera denna. Detta framkommer även i en 
studie gjord av Saunamäki et al. (2010) där sjuksköterskor beskriver att de känner sig 
obekväma att samtala med patienter om eventuella sexuella problem. Även Beck och 
Justhamn (2009) skriver att sjuksköterskor kan känna ångest inför samtal med patienter om 
den sexuella hälsan och det är en anledning till att sjuksköterskor undviker att samtala om 
eventuella problem. Haboubi och Lincoln (2003) skriver att en annan aspekt som 
vårdpersonalen lyfter fram är tidsbristen som orsak till att den sexuella hälsan inte 
diskuteras. Det finns även en skillnad mellan yrkeskategorier där medicinstuderande anser 
sig vara mer bekväma att prata om den sexuella hälsan till skillnad från sjuksköterskor. 
Manliga sjuksköterskor är mer benägna att ta upp ämnet än vad kvinnliga sjuksköterskor är. 
Williams (2006) menar att sjuksköterskor som vårdar patienter med stomi upplever att de 
inte har tillräckligt med kunskap rörande den sexuella hälsan. Vilket kan leda till att 
sjuksköterskor undviker att samtala om detta.  

2.4.3 Sjuksköterskors ansvar  

Det är sjuksköterskors ansvar att ge rådgivning om patienters sexuella hälsa både före och 
efter stomioperationen. Sjuksköterskor behöver få mer kunskap om och hantera frågor som 
berör sexuella hälsa, om denna kunskap inte finns bör sjuksköterskor kunna nyttja andra 
resurser för att kunna ge patienter den hjälp som krävs (Williams, 2006). Patienter föredrar 
att sjuksköterskor lyfter upp ämnet till diskussion (Beck & Justhamn, 2009; Taylor & Davis, 
2006). Sjuksköterskors attityd och serviceinriktning kan påverka hur patienter väljer att 
samtala, därför är det viktigt att sjuksköterskor reflekterar över detta. Sjuksköterskor har en 
betydelsefull roll, dels för att samtala med patienten samt att ge patienten kunskap om 
stomin (Taylor & Davis, 2006). Detta stärks av ICN:s etiska kod (2014) som menar att 
sjuksköterskor har ett ansvar att ge tillräcklig och korrekt information.  

Trots att det inte går att förutse komplikationer efter en operation är det viktigt att patienter 
redan innan operation är medveten om potentiella problem som kan uppstå efter 
operationen (Beck & Justhamn, 2009). Dock är informationen patienter får innan 
operationen otillräcklig. Den preoperativa vården måste innefatta en psykisk förberedelse 
inför stomioperationen. Den postoperativa vården i sin tur, är värdefull och patienter bör 
omedelbart få kontakt med en stomiterapeut för fortsatt stöd och information (Vujnovich, 
2008). Detta belyser även Burch (2013) som menar att det är viktigt att sjuksköterskor finns 
nära till hands för att svara på frågor och ge råd och stöd både före och efter en 
stomioperation. Detta kan även ses i patientlagen som beskriver (SFS 2014:821) 6 kap 1§ att 
sjukvården ska tillgodose patienters behov av säkerhet, trygghet och kontinuitet. 
Samordningen av insatser ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  

Sjuksköterskor har ett ansvar i att inkludera partnern till den som fått stomi i diskussionerna. 
Det kan vara obekvämt för båda parter i ett förhållande att föra diskussioner som berör 
sexualitet. Om sjuksköterskor upplever det obekvämt att diskutera ämnet ligger det på deras 
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ansvar att hänvisa vidare till sexterapeuter, familjerådgivare och olika stödgrupper. 
Sjuksköterskor bör förmedla respekt, öppenhet och empati i samtalen som berör 
sexualiteten. Det är även viktigt att sjuksköterskor är bekväma då det annars kan leda till att 
patienter känner av detta vilket kan försämra den vårdande relationen till patienten. Det är 
viktigt att tidigt skapa en relation som präglas av tillförlitlighet. Det är sjuksköterskors ansvar 
att hjälpa patienter att komma till ro med sin kropp och sinne (Schuler, 2013).  

2.4.4 Stöd ifrån anhöriga  

Patienter och deras anhöriga kan känna en oro inför en stomioperation då kroppens 
naturliga förmåga att kontrollera elimination blir förändrad. Oron består till stor del av 
obesvarade frågor som till exempel hur stomin kommer att se ut, hur den känns och i vilken 
utsträckning den kommer att påverka patientens liv och därmed även anhöriga efteråt. 
Frågorna grundar sig i okunskap och det är därför av stor vikt att patienten och dennes 
anhöriga får rätt information för att öka kunskapen om stomin. (Vujnovich, 2008). Patienter 
som inte har tillräcklig kunskap om sin stomi löper större risk att drabbas av psykisk och 
känslomässig påverkan vilket på sikt drabbar både patienten och dennes anhöriga 
(Hollinworth et al., 2004; Vujnovich, 2008).   

Efter stomioperationen kan förväntningarna skilja sig åt mellan patienten och patientens 
anhöriga. Att känna stöd ifrån anhöriga samt att ha rätt kunskap och hjälpmedel om stomi är 
viktiga faktorer för patientens välmående efter genomgången stomioperationen (Vujnovich, 
2008). För att patienterna ska känna acceptans och anpassa sig till sin nya livssituation krävs 
stöd ifrån anhöriga. Det är av stor vikt att anhöriga till patienten alltid, oavsett anledning, 
inkluderas i vården då detta har en viktig inverkan på läkningsprocessen (Ferreira-
Umpiérrez & Fort-Fort, 2014). Som anhörig kan man bidra med känslomässigt- och socialt 
stöd till patienten (Hollinworth et al., 2004). 

2.5 Vårdvetenskaplig teori   

Nedan följer en beskrivning på vårdvetenskapliga teorier som är valda till examensarbetet. 
Teorierna är Katie Erikssons teorier om kropp, själ och ande samt vårdkulturen – vårdandets 
värld. Dessa förklarar människan och världen som helhet och hur människan påverkas av 
flera delar. Teorierna har relevans utifrån examensarbetets syfte då författarna vill betona att 
en stomi kan påverka människan utifrån flera perspektiv och inte enbart fysiskt. Det är högst 
relevant att sjukvården kan bemöta patienter utan att något av perspektiven försummas  

2.5.1 Kropp, själ och ande  

Människan kan ses som dimensioner av kropp, själ och ande. Dessa dimensioner överlappar 
varandra och ingen av dimensionerna väger tyngre än det andra. Att vårda är att hela och 
vårdandet omfattar hela människan (Eriksson, 1987). När människan känner sig hel i 
relation till dimensionerna upplever hon helhet och hälsa.  
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Kropp, själ och ande har olika innebörder där det kroppsliga innebär friskhet och det själsliga 
är människans känsla av inre balans men även balans i förhållande till andra människor och 
livet. Den andliga dimensionen förklaras genom människans förmåga att finna djupa värden 
som ger mening och utveckling i livet. Dimensionerna bör vara i balans och om det av någon 
anledning råder en obalans kan det resultera i hälsoproblem, behov och begär (Wiklund 
Gustin och Lindwall, 2012). Genom kroppen sker kontakten med världen. Därav blir kroppen 
en viktig del i människans identitet. Genom att ha en helhetssyn på människan finns en 
förståelse för hur till exempel sjukdom, som berör en aspekt av hela människan, kan påverka 
helheten hos människan (Wiklund, 2003).  

2.5.2 Vårdandets värld  

Människans hälsa påverkas av miljön, kulturen, runtom henne. Detta gör att vårdkulturen får 
en stor betydelse för människans hälsa. Världen är mångdimensionell och består av en yttre 
värld, mellanvärld och en inre värld (Eriksson, 1987). Den yttre världen är vår miljö, det kan 
handla om det materiella som till exempel luft, möbler, färger och den information som finns 
att tillgå angående verksamheten. Mellanvärlden är relationernas värld. Den inre världen är 
den värld som är mest privat hos varje människa. Alla tre världar finns samtidigt och när 
något händer i en av världarna så påverkar det även de två andra (Wiklund Gustin och 
Lindwall, 2012). 

2.6 Problemformulering  

Att genomgå en stomioperation kan leda till ett förbättrat liv då den lindrar sjukdom eller 
tillstånd hos patienten, men efter en stomioperation blir kroppens naturliga förmåga att 
kontrollera elimination förändrad. Det kan leda till en fysisk och psykisk stress för dessa 
patienter.  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en central roll i bemötande och samtal med 
patienter rörande deras sexuella hälsa, vilket på sikt kan höja livskvalitén hos dessa patienter. 
Dock framkommer det att att sjuksköterskor anser att det är problematiskt och ångestfyllt att 
ta upp den sexuella hälsan till samtal trots att det är en betydande del i patienters 
vårdplanering efter en stomioperation. Det framkommer även att sjuksköterskor inte har 
tillräckligt md kunskap för att våga samtala om sexuell hälsa. Det finns därför brister i att 
sjuksköterskor vågar prioritera dessa samtal efter att patienter fått stomi. Det kan det leda till 
att patientens anpassning efter genomgången stomioperation försvåras och därmed begränsa 
dessa patienter i livet. För att underlätta samtal om sexuell hälsa kan PLISSIT modellen 
användas av sjuksköterskor. Modellen är utvecklad för att samtal om sexuell hälsa ska kunna 
genomföras. Genom modellen så kan sjuksköterskor bekräfta patienter genom att skapa 
utrymme för funderingar och tankar om sexuell hälsa. Tidigare forskning understryker att 
patienter vill att rätt stöd och information även bör ges till anhöriga. Detta för att patienter 
ska kunna förenkla anpassning till den förändrade kroppen om anhöriga även har rätt 
kunskap. Men rätt stöd och information är en väsentlig del för patienters omvårdnad och det 
är därför av stor vikt att sjuksköterskor ser hela patienten där kropp, själ och ande har lika 
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stor betydelse. Till följd av detta examensarbete anses en ökad kunskap av att våga samtala 
om sexuell hälsa förbättra sjuksköterskor medvetenhet vilket kan komma att leda till en 
förbättrad holistisk vård av patienter.    

3 SYFTE 

Syftet är att göra en översikt av kroppsuppfattning och sexuell hälsa hos patienter med stomi.  

4 METOD  

Metoden i detta examensarbete är utifrån Friberg (2012) en kvalitativ allmän 
litteraturöversikt med analys av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Friberg 
(2012) finns olika syften med en litteraturöversikt, det kan vara aktuellt om man vill ha en 
överblick av befintlig forskning inom ett visst område men även för fortsatt forskning. 
Författarna har valt metoden för att klargöra vilken typ av befintlig kunskap det finns om 
patienters erfarenheter av att få en stomi och hur det påverkar deras sexuella hälsa. Detta för 
att kunna inkludera både kvantitativ och kvalitativ forskning. Enligt Polit och Beck (2012) 
kompletterar kvalitativa och kvantitativa metoder varandra vilket kan ses som en fördel.  

4.1 Datainsamling och urval  

Artikelsökningarna har genomförts under våren 2017 på Mälardalens Högskolas bibliotek i 
Västerås. Sökningar har genomförts genom databaserna CINAHL plus, PubMed samt 
Ulrichweb. Ulrichweb användes för att kunna säkerhetsställa artiklarnas resultat. Valda 
databaser innefattar omvårdsforskning. Inklusionskriterier för detta examensarbete var att 
studierna skulle vara utifrån ett patientperspektiv, peer reviewed, skrivna på engelska, vara 
publicerade från årtalen 2005 till 2017 samt att patienterna var från åldern 18 år och uppåt. 
Urvalet i datainsamlingen har varit oberoende av kön och typ av stomi, det har heller inte 
skiljts på om stomin har varit permanent eller tillfällig. 

Vid sökningar genomförda i PubMed användes Boolesk sökteknik vilket innebär att sökorden 
inkluderar AND och OR, detta för att sambandet mellan sökorden ska vara säkert (Östlundh, 
2012). Genom att använda relevanta sökord utifrån syftet har sökorden efter översättning i 
ämnesordlistan Svensk MeSH gett ett brett resultat av sökningen, dessa ord har varit 
”ostomy”,” body image” och ”sexuality”. Vid val av sökord användes även ”self concept” vilket 
är en bredare term för body image, samt sökordet ”surgical stomas” som är en 
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kompletterande term för ostomy. Vid tre tillfällen gjordes en manuell sökning i databaserna, 
detta för att författarna fann relevanta artiklar i referenslistor i redan aktuell forskning. 
Sökorden redovisas i sökmatrisen, se Bilaga A.  

För att kunna skapa ett helhetsperspektiv och få en översikt av artiklarna beskriver Friberg 
(2012) att det första steget i en litteraturöversikt är att skapa sig en överblick, ett 
helikopterperspektiv, vilket innebär att författaren får en övergripande förståelse av det valda 
ämnesområdet. Vid genomförda sökningar tillämpades ett kritiskt förhållningssätt vid 
genomgång av artiklarnas titlar samt vid läsning av sammanfattningar. Det andra steget 
enligt Friberg (2012) är att avgränsa området genom att inkludera relevanta studier och 
exkludera resterande samt granska valda studiers kvalitet. Att redovisa sökord och sökvägar 
är av stor vikt för att läsaren ska förstå hur inkluderade artiklar valts ut. I bilaga A redovisas 
bland annat sökord, antal träffar och antal lästa abstract. Friberg (2012) förklarar att valda 
artiklar ska kvalitetsgranskas. Av totalt 82 lästa sammanfattningar valdes 23 artiklar ut för 
att granskas då de ansågs vara av hög relevans då de svarade an på examensarbetets syfte. 
Valda artiklar var av både kvantitativ- och kvalitativ ansats vilka granskades utifrån Fribergs 
(2012) kvalitetsfrågor som är utformade beroende på vilken ansats som ska granskas. 
Kvalitetsfrågorna redovisas i bilaga C. En modifiering genomfördes utifrån Fribergs (2012) 
kvalitetsfrågor, med anledning av att författarna ville klassificera kvalitén på artiklarna 
utifrån låg, medel och hög. Vid bedömning av kvalitativa artiklar klassificerades artiklarna 
som låg om artikeln enbart uppfyllde krav 1 till 5, medel om krav 6 till 9 uppfylldes samt hög 
om krav 10 till 14 kunde uppfyllas. Vid bedömning av kvantitativa artiklar genomfördes 
bedömningen snarlikt dock har kvantitativa artiklar inte likadana kvalitetsfrågor som vid 
bedömning av kvalitativa artiklar. Därför klassificerades artiklarna som låg om krav 1 till 4 
uppfylldes, medel om krav 5 till 8 uppfylldes, slutligen klassificerades kvantitativa artiklar 
som hög om krav 9 till 13 kunde uppfyllas. Totalt granskades 23 artiklar, av dessa var 9 
kvantitativa, 13 kvalitativa och en av mixad metod. Datainsamlingen resulterade i 10 
vårdvetenskapliga artiklar som ansågs vara av hög kvalité, av dessa vara sex kvalitativa, tre 
kvantitativa och en av mixad metod. Samtliga valda artiklar redovisas i artikelmatris, bilaga 
B.  

4.2 Analys av data  

Dataanalysen har skett enligt Fribergs (2012) tre steg. Enligt Friberg ska det första steget i 
analysen innefatta en upprepad läsning för att få förståelse för valda artiklars resultat och 
innehåll. Författarna till examensarbetet ville öka förståelsen och valde därför att läsa 
igenom artiklarna upprepade gånger på separata håll och sedan tillsammans. Valda artiklar 
redovisas i en tabell som enligt dataanalysens steg ska vara lättöverskådlig, se artikelmatris, 
bilaga B. Det andra steget i litteraturöversikten innebär att skillnader och likheter ska 
fastställas. Vid identifiering av skillnader och likheter går det att fokusera på olika delar i 
studierna. I detta examensarbete har författarna valt att synliggöra skillnader och likheter i 
syfte, metod och resultat. Studiernas metod, syfte och resultat lästes igenom upprepade 
gånger av författarna vilket ytterligare ökade förståelsen. Därefter skapades ett dokument 
som låg till grund för analysen. Det tredje och sista steget innebär att sortera det material 
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som har framkommit efter identifiering av skillnader och likheter. Liknande innehåll i 
materialet presenteras under en passande rubrik och på så vis skapas teman.  

4.3 Etiska överväganden 

Författarna till examensarbetet har följt regler och riktlinjer för forskning enligt CODEX 
(2016b). För att resultatet ska vara tillförlitligt har vi undvikit oredlighet i forskningen, det 
innebär att plagiat, förfalskning och stöld av vetenskaplig data inte får förekomma. Under 
examensarbetet har vi strävat efter att vara objektiva, det innebär att feltolkning och 
förvrängning av resultat inte förekommer (CODEX, 2016a). Augustinsson (2015) menar att 
det är viktigt att förståelsen, som antaganden och grundläggande ansatser, synliggörs för att 
kunna skapa en öppenhet för nya studier och resultat. En allmän litteraturöversikt innebär 
att analysen sker utifrån redan publicerad forskning. Därför har ingen etikprövning varit 
nödvändig i examenarbetet. För att säkerställa valda artiklars kvalitet har Peer Review 
systemet tillämpats. Valda artiklar har även kvalitetsgranskats utifrån Fribergs (2012) 
granskningsmall för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att examensarbetet ska 
vara trovärdigt har tagits i beaktande hur översättning av valda artiklar skett från engelska 
till svenska genom att använda sig av lexikon. För att läsaren ska kunna hänvisas till 
ursprungskällan har samtliga referenser i examensarbete tillämpats enligt American 
Psychological Association [APA] (Mälardalens Högskola, 2017).  

5 RESULTAT 

Artiklarnas resultat har sammanställts genom att redovisa likheter och skillnader i 
artiklarnas syfte och metod, vilket följs av artiklarnas resultat som är sammanställda i tre 
teman.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte  

Fyra av de valda artiklarna hade syften som främst fokuserade på kroppsuppfattning och 
anpassning till vardagen efter att ha fått stomi. Av dessa fyra artiklar var två kvalitativa, en 
var kvantitativ och en var mixad metod (González, Holm, Wennström, Haglind & Angente, 
2016; Grant et al., 2011; Sharpe, Patel & Clarke, 2011; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). En 
av de kvalitativa artiklarna hade fokus på att undersöka olika utmaningar, däribland 
sexualitet, som uppkommit efter att ha fått stomi (Grant et al., 2011). De tre övriga artiklarna 
hade fokus på att undersöka svårigheter i samband med en förändrad kroppsuppfattning 
efter att ha fått stomi där även den sexuella hälsan berördes (González et al., 2016; Sharpe et 
al., 2011; Thorpe et al., 2016).  
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Tre kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel hade syften som fokuserade på att 
undersöka den sexuella hälsan efter att ha fått stomi (Boccara de Paula, Ferreira Takahashi & 
Roberto de Paula, 2012; Ramirez, Altschuler, Mcmullen, Grant, Hornbrook & Krouse, 2014; 
Ramirez, Mcmullen, Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2010; Reese et al., 2014). Den 
kvantitativa artikeln granskade om patienter med stomi hade en begränsad sexuell hälsa 
(Reese et al., 2014). De tre kvalitativa artiklarna undersökte känslor och anpassning kring att 
ha fått stomi gällande den sexuella hälsan (Boccara de Paula et al., 2012; Ramirez et al., 2014; 
Ramirez et al., 2010). I två av artiklarna, varav en var kvalitativ och en var kvantitativ, var 
syftet att undersöka hur kroppsuppfattning och sexuell hälsa påverkades efter att ha fått 
stomi (Kiliç, Taycan, Korkut Belli & Özmen, 2007; Manderson, 2005). Den kvantitativa 
artikeln granskade effekterna av stomi på sexualitet, kropsuppfattning, självkänsla medan 
den kvalitativa artikeln undersökte hur den sexuella hälsan blev påverkad i förhållande till 
kroppsliga förändringar efter att ha fått stomi (Kiliç et al., 2007; Manderson, 2005). 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod  

Av de tio artiklarna i examensarbetet använde sex av artiklarna intervjuer som 
datainsamlingsmetod och alla sex artiklarna hade en kvalitativ ansats. Intervjuerna användes 
som metod för att beskriva erfarenheter och upplevelser hos patienterna som fått stomi. Alla 
intervjuer spelades in för att sedan transkriberas (Boccara de Paula et al., 2012; Grant et al., 
2011; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010; Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 2016). Tre 
av artiklarna skickade först ut enkäter till tänkbara deltagare för att sedan välja ut de som var 
lämpade enligt inklusionskriterierna och bjuda in dessa för att delta i deras studier (Grant et 
al., 2011; Ramirez et al., 2010; Ramirez et alt., 2014). Grant et al. (2011) skickade ut enkäter 
till 282 patienter och 33 deltagare valdes ut till studien. Deltagarna var indelade i åtta 
fokusgrupper där både män och kvinnor var inkluderade i blandade grupper. Intervjuaren 
ställde öppna frågor i grupperna och skapade diskussioner. Ramirez et al. (2010) och 
Ramirez et al. (2014) använde sig av samma deltagare. Totalt skickade de ut enkäter till 284 
deltagare var av 30 sedan valdes ut. Till skillnad från de övriga artiklarna hade Ramirez et al. 
(2010) och Ramirez et al. (2014) bara inkluderat kvinnor och uteslutit män i sina studier. 
Båda studierna utgick ifrån semistrukturerade intervjuer med en öppen intervjuguide. 
Frågorna som undersöktes i de två studierna berörde kön, kroppsuppfattning och sexualitet.  

Två av artiklarna använde sig av ostrukturerade intervjuer (Manderson, 2005; Thorpe et al., 
2016). I studien av Manderson (2005) valdes deltagarna ut efter att ha svarat på en annons i 
en större tidning i Australien. Totalt svarade 32 deltagare på annonsen varav 18 deltagare 
sedan blev utvalda för att delta i studien. I studien av Thorpe et al. (2016) tillämpades en 
existentiell longitudinell fenomenologisk studie. De använde sig av ostrukturerade intervjuer 
i form av djupintervjuer där de fokuserade på ett fenomen. Genom att använda sig av denna 
metod så ökade förståelsen för deltagarnas enskilda situation. Rekryteringen av deltagare 
skedde under en fyra månaders intervall. Totalt medverkade 12 deltagare. De medverkande 
intervjuades 3 gånger var under 3 tillfällen som var lagda 3, 9 och 15 månader efter 
stomioperationen. I likhet med Thorpe et al. (2016) fokuserade Boccara de Paula et al. (2012) 
på att analysera ett specifikt fenomen. Boccara de Paula et al. (2012) genomförde en 
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explorativ beskrivande studie där deltagarnas handlingar och känslor kring fenomenet stod i 
centrum. Totalt deltog 15 patienter i studien varav 8 var kvinnor och 7 män. Deltagarna 
valdes utifrån inklusionskriterier som studien hade.  

Tre av artiklarna i examensarbetet använde sig av enkäter som datainsamlingsmetod och 
samtliga varav kvantitativ ansats. Alla tre artiklarna använde sig av kontrollgrupper och 
jämförde personer med stomi mot personer som inte hade stomi (Kiliç et al., 2007; Reese et 
al., 2014; Sharpe et al., 2011). I två av artiklarna användes olika skalor 
som bedömningsinstrument till frågeformuläret (Kiliç et al., 2007; Sharpe et al., 2011). 
Studien av Sharpe et al. (2011) var en prospektiv studie. Totalt medverkade 99 deltagare 
varav 34 stycken hade stomi och 65 stycken som inte hade stomi. Deltagarna rekryterades 
från sju olika sjukhus under fyra månaders tid och enkäten besvarades på sjukhus eller i 
hemmet. I studien ingick även en uppföljningsbedömning men det var endast 79 stycken av 
deltagarna som genomförde den. Av de 79 deltagarna hade 25 stycken stomi och 54 stycken 
var utan stomi. Skalorna som användes som bedömningsinstrument berörde 
kroppsuppfattning, ångest och depression. I studien av Kiliç et al. (2007) medverkade 40 
deltagare i ålder mellan 20 och 70 år och det ingick även en kontrollgrupp med 20 deltagare. 
Skalorna som användes vid bedömning berörde bland annat sexuell tillfredställelse och 
kroppsuppfattning. I studien av Reese et al. (2014) fick deltagarna besvara en enkät som 
berörde sexualitet, kroppsuppfattning och depressiva symtom. Totalt medverkade 141 
deltagare där 25 hade stomi, 18 som tidigare haft stomi och 98 deltagare som aldrig haft 
stomi. Till skillnad från studien av Sharpe et al. (2011) blev deltagarna i studien av Reese et 
al. (2014) rekryterade under kliniska besök men främst via ett register under fyra månaders 
tid och enkäten besvarades via mail.  

Till skillnad från de andra nio artiklarna var det endast en artikel som använde sig av både 
intervju och enkät som datainsamlingsmetod. Artikeln hade en mixad metod och varav både 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Totalt medverkade 545 deltagare som genomgått en 
stomioperation för tre år sedan. Medelåldern i studien var 65 år och det var både män och 
kvinnor som deltog. Enkäten innehöll 253 frågor som berörde livskvalitet och sexualitet. Den 
innehöll även öppna frågor och två av dessa frågor analyserades i studien vilka hade fokus på 
välbefinnande och kroppsuppfattning (González et al., 2016). 

5.3 Artiklarnas resultat 

Nedan beskrivs likheter och skillnader i artiklarnas resultat vilket har sammanställts i tre 
teman som redogörs för i tabell 1 och kommer utgöra rubriker för resultatavsnittet. 
Kvalitativa och kvantitativa artiklar har inte särskilts utan presenteras båda i löpande text.  

Tabell 1. Översikt av teman 

Teman	  

Möjligheter	  och	  hinder	  för	  en	  fungerande	  
vardag	  
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Möjligheter	  och	  hinder	  för	  intimitet	  

Betydelsen	  av	  resurser	  

 

5.3.1 Möjligheter och hinder för en fungerande vardag  

Det var av stor betydelse för patienterna att hitta rätt utrustning. Däremot tog det tid att hitta 
rätt utrustning och den utrustning som de hade från början var inte densamma som de 
slutligen blev bekväma med (Ramirez et al., 2014). Patienterna kunde uppleva en större 
trygghet om rutiner kring egenvård och praktiskt tillhandahållande av stomin fungerande 
(Thorpe et al., 2016). Att spola stomin på egen hand och använda sig av en propp som fördes 
in i stomin, upplevdes vara en utrustning som var välfungerande vilket förenklade det 
vardagliga livet för patienterna. Genom att inte behöva använda sig av stomipåse förenklades 
anpassningen till vad som ansågs, normalt, för patienterna. Det var viktigt för patienterna att 
de inte kände sig annorlunda i jämförelse med personer som inte hade stomi (Boccara de 
Paula et al., 2012; Ramirez et al., 2014). Patienterna upplevde att en stöttande partner var 
viktigt efter att ha fått stomi och att känna stöd kunde underlätta för att känna ett socialt 
välbefinnande och kroppsuppfattning (Grant et al., 2011). Patienterna kunde erfara att en 
viktig del av vardagen innefattade att alltid tänka på vilken sorts mat som konsumerades. Till 
exempel undveks mat som var fet och kryddstark då det kunde uppleva problem som 
relaterades till stomin (Grant et al., 2011; Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 2016). Därför 
var det viktigt att maten konsumerades en viss tid på dygnet för att undvika problem med 
stomin (Ramirez et al., 2014). 

Patienterna med stomi kunde uppleva en sämre kroppsuppfattning i jämförelse med de som 
inte hade stomi (Reese et al., 2013; Sharpe et al., 2011). Den förändrade kroppsuppfattningen 
kunde påverka dem i den utsträckningen att de kunde känna sig obekväma och skämmas 
över sina kroppar (Boccara de Paula et al., 2012; González et al., 2016). Att välja kläder efter 
att ha fått stomi upplevdes som en svårighet och flera patienter kände sig tvungna att 
använda större kläder för att dölja stomin (Grant et al., 2011; Manderson, 2005; Thorpe et 
al., 2016). 

Patienterna undvek speglar då det skapade ångest och avsky att se den förändrade kroppen 
(Thorpe et al., 2016). Skammen var svår att hantera vilket kunde medföra begränsningar i det 
vardagliga livet. En rädsla kunde upplevas för vad deras partner skulle tycka om stomin 
(Ramirez et al., 2014; Ramirez et al., 2010; Boccara de Paula et al., 2012). Patienterna med 
stomi kunde känna en rädsla för läckage vilket orsakade problem (Boccara de Paula et al., 
2012; Grant et al., 2011; González et al., 2016; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014; 
Ramirez et al., 2010; Thorpe et al., 2016). Många av patienterna hade upplevt pinsamma och 
förödmjukande situationer för att stomin hade orsakat läckage offentligt (Ramirez et al., 
2014). Till följd av detta fanns det en rädsla som skapade ett behov hos patienterna att alltid 
ha med sig extra kläder innan de åkte hemifrån (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014). 
Detta ledde till att patienterna kunde uppleva begränsningar i det sociala livet. De kunde 
känna att de inte kunde göra samma aktiviteter som de tidigare gjort. Att besöka ett badhus 
var för många av patienterna helt uteslutet då de kunde känna skam över den förändrade 
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kroppen (González et., 2016). Begränsningarna kunde leda till att patienternas spontanitet 
blev påverkad, då till exempel resor och teaterbesök krävde planering. Det kunde resultera i 
att patienterna undvek sociala sammanhang (Grant et al., 2011; Manderson, 2005). 
Begränsningarna som patienterna upplevde efter genomgången stomioperation ledde även 
till att de kunde känna sig mindre självständiga. Detta kunde resultera i känslor av att vara 
ett barn då de bland annat inte hade kontroll över deras eliminering. Behovet av att alltid ha 
med extra material till stomin när de åkte hemifrån, kunde förstärka känslor av att vara 
mindre självständig (Manderson, 2005).  

5.3.2 Möjligheter och hinder för intimitet  

Patienterna med stomi utvecklade strategier för att underlätta sexuell aktivitet. En sådan 
strategi kunde vara att gömma stomipåsen (Ramirez et al., 2014; Ramirez et al., 2010; 
Boccara de Paula et al., 2012). Det var även viktigt att lamporna skulle vara släckta under 
sexuell aktivitet, dels för att patienterna inte själva ville se stomipåsen men även för att de 
kunde känna skam inför partnern (Boccara de Paula., 2012). Det fanns även en rädsla för att 
stomin skulle kunna lukta eller låta, därför fanns det ett behov att tömma eller byta 
stomipåse innan sexuell aktivitet vilket minskade patienternas oro (Ramirez et al., 2010). En 
annan strategi för att möjliggöra sexuell aktivitet var att fästa stomipåsen med tejp eller bälte 
då det säkerhetsställde att den satt fast ordentligt (Boccara de Paula., 2012). Rätt 
stomiutrustning kunde möjliggöra ett fungerande sexliv för patienterna. Genom att 
patienterna kunde utföra spolning på egen hand och använda sig av propp var det möjligt att 
slappna av och njuta av sex (Boccara de Paula et al., 2012; Ramirez et al., 2014). Även stödet 
från en partner kunde vara avgörande för den sexuella hälsan (Kiliç et al., 2007; Manderson, 
2005). Det fanns även patienter som kunde uppleva ny livsglädje tack vare stomin vilket 
skapade mod och nyfikenhet att bevara och inleda nya sexuella relationer (Boccara de Paula 
et al., 2012). 

Patienterna med stomi kunde uppleva en sämre sexuell hälsa i jämförelse med patienter utan 
stomi (Reese et al., 2013). De kunde känna att det var svårt att upprätthålla det som tidigare 
varit ett aktivt och tillfredställande sexliv, då den sexuella lusten kunde minska efter att ha 
fått stomi (González et al., 2016; Ramirez et al., 2010). Till följd av att inte känna sexuell lust 
fanns det patienter som avstod ifrån sexuell aktivitet efter genomgången stomioperation 
(Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010). Patienterna kunde känna sig obekväma i sina 
kroppar vilket gjorde så att de inte kunde släppa på kontrollen och det resulterade i att det 
inte var möjligt att njuta av sex (Manderson, 2005). Patienterna upplevde även en oro för att 
stomin skulle lukta, låta eller läcka under sex vilket kunde resultera i att en del helt undvek 
sexuell aktivitet (Ramirez et al., 2010). Gemensamt för patienter med stomi var att de kunde 
uppleva en försämrad sexuell hälsa utan en stöttande partner (Kiliç et al., 2007; Manderson, 
2005). Det fanns en skillnad i hur manliga och kvinnliga patienter kunde uppleva den 
sexuella hälsan. De kvinnliga patienterna kunde erfara en försämrad sexuell hälsa efter att ha 
fått stomi i jämförelse med de manliga patienterna (Kiliç et al., 2007; Reese et al., 2013). 
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5.3.3 Betydelsen av resurser  

Stöd ifrån partner, familj och vänner var av stor betydelse för att acceptera den förändrade 
kroppen. Att ha en bra relation med sin partner var viktigt för att kunna hantera den nya 
situationen av att ha stomi (González et al., 2016; Ramirez et al., 2014; Ramirez et al., 2010). 
Patienterna som hade större stöd av deras partner kunde uppleva en bättre 
kroppsuppfattning. Det var även betydande att patienterna med stomi kände att deras 
partner fortfarande attraherades av dem trots stomin (Kiliç et al., 2007; Manderson, 2005). 
Betydelsen av stöd behövde inte enbart komma ifrån en partner, utan även familj och vänner 
var viktiga för hur patienterna med stomi accepterade deras förändrade kropp. De 
patienterna som tidigt accepterade stomin kunde uppleva att processen förenklades då 
familj, vänner och partner hade gett stöd (Manderson, 2005; Thorpe et al., 2016).  

Patienterna med stomi som inte hade stöd av deras partner kunde däremot uppleva att det 
var svårare att acceptera den förändrade kroppen (González et al., 2016; Ramirez et al., 2014; 
Ramirez et al., 2010). En del av patienterna kände oro inför vad deras partner skulle tycka 
om stomin (Boccora de Paula et al., 2012). Frånvaro av stöd från vänner och familj kunde 
försvåra processen av acceptans (Manderson, 2005; Thorpe et al., 2016).  

Patienterna kunde uppleva att de inte fått tillräckligt med information varken före eller efter 
stomioperationen. De ansåg att anpassningen till den förändrade kroppen hade fått positiv 
effekt om stöd och information från hälso- och sjukvården hade varit bättre (Kiliç et al., 
2007; Thorpe et al., 2016). Även känslor av att sjuksköterskor inte hade tid för samtal kunde 
leda till att patienterna kände att de inte fick professionell hjälp. Till följd av den upplevda 
tidsbristen kunde patienterna uppleva att de inte fick svar på deras frågor om stomin (Thorpe 
et al., 2016).   

6 DISKUSSION 

Inledningsvis presenteras resultatdiskussion där det förs separata diskussioner om 
artiklarnas syfte, metod och resultat därefter metoddiskussion och etikdiskussion. 
Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Nedan framförs resultatdiskussion av likheter och skillnader av artiklarnas syfte och metod 
samt likheter och skillnader av artiklarnas resultat.  
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6.1.1 Diskussion om artiklarnas syfte och metod   

Totalt användes tio studier i detta examensarbete. I fem av studierna användes intervjuer för 
att samla in datamaterialet, dessa studier hade en kvalitativ ansats (Boccara de Paula et al., 
2012; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014; Ramirez et al., 2010; Thorpe et al., 2016). 
Tillvägagångsättet med intervjuerna skilde sig åt mellan de olika studierna. I Mandersons 
(2005) studie användes ostrukturerade intervjuer. Att använda sig av ostrukturerade 
intervjuer är bra då följdfrågor kan ställas och intervjun blir personlig, en nackdel är att 
analysen kan bli försvårad på grund av det mer spontana intervjusättet. Även Thorpe et al. 
(2016) använde sig av ostrukturerade intervjuer i form av djupintervju. En djupintervju är 
bra att använda då den möjliggör en djupare diskussion kring beteenden och känslor hos en 
individ. I Ramirez et al. (2014) och Ramirez et al. (2010) användes semistrukturerade 
intervjuer. Positivt med semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren kan ha den öppna 
kommunikationen men samtidigt inte riskera att tappa fokus. Studien av Grants et al. (2011) 
var den sjätte kvalitativa studien i examensarbetet. De samlade in sitt datamaterial genom att 
bilda fokusgrupper där öppna frågor ställdes och diskussionerna spelades in. Positivt med 
fokusgrupper är att flera olika perspektiv lyfts fram samt att det blir en större bredd i svaren 
då deltagarna integrerar med varandra. Det negativa med fokusgrupper är att deltagarna kan 
prata i munnen på varandra och att det finns en risk att deltagare inte vill lyfta fram 
personliga erfarenheter. I examensarbetet var sex av tio studier av kvalitativ ansats. Friberg 
(2012) skriver att fokus i kvalitativa studier är att få en ökad förståelse. Genom att använda 
sig av kvalitativa studier kan deltagares erfarenheter, förväntningar och upplevelser förstås 
bättre. Vidare skriver Friberg (2012) att det kan vara en svårighet att hitta det som är 
utmärkande och väsentligt då det finns en stor mängd studier att utgå ifrån. Det kan bli svårt 
att omsätta resultaten som framgått i forskningen till det praktiska i omvårdnadsarbetet.  

I examensarbetet var tre av tio studier av kvantitativ ansats. Liknande för dessa tre studier 
var att de alla jämförde personer med stomi gentemot personer utan stomi (Kilic et al., 2007; 
Reese et al., 2014; Sharpe et al., 2011). De tre studierna använde sig också av frågeformulär 
där de via olika skalor bedömde till exempel sexuell tillfredställelse och kroppsuppfattning. 
Vid användning av frågeformulär så är det viktigt att svarsfrekvensen är hög för att resultatet 
ska vara pålitligt. I Sharpes et al. (2011) studie var det ett bortfall på 20 deltagare i studiens 
slutbedömning, vilket kan ses som en nackdel. Alla tre studierna hade en bra beskrivning av 
studiens metod och resultat vilket gör att de då är lättare att tillämpa på nya situationer. 
Enligt Polit och Beck (2012) så är generaliserbarhet ett kriterium för studier med kvantitativ 
ansats. Eftersom att de 3 kvantitativa studierna går att tillämpa på nya situationer är de 
generaliserbara. Syftet med kvantitativa studier är, enligt Polit och Beck (2012), att tolka och 
beskriva det som studien har undersökt. Positivt med en kvantitativ studie är att den oftast 
inbegriper flera deltagare, nackdelen är att personers upplevelser och känslor inte inkluderas 
på samma sätt som i en kvalitativ studie. En av studierna i examensarbetet hade en mixad 
metod vilket innebär att den hade både en kvalitativ och kvantitativ analys. Syftet i studien 
var att undersöka hur kroppsuppfattningen och välbefinnande påverkats efter att ha fått 
stomi, detta gjordes via ett frågeformulär som berörde sexualitet och livskvalitet kompletterat 
med två öppna frågor (González et al., 2016). Genom att studien hade både kvantitativa och 
kvalitativa synvinklar fick syftet en bredare mening eftersom det då inbegriper både känslor 
och upplevelser samt att det är möjligt att inkludera många deltagare och undersöka det 
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mätbara. Polit och Beck (2012) menar att det kan vara en fördel att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa metoder då de kompletterar varandra. 

Alla syften i de tio studierna relaterades till kroppsuppfattning och sexuell hälsa. Genom att 
kombinera kvantitativa metoder med kvalitativa metoder kan det skapas en bredare 
förståelse för det som avses att undersökas. I studien av Reeses et al. (2014) var syftet att 
granska om patienter får en begränsad sexuell hälsa när de har stomi, genom en kvantitativ 
metod. I studien av Boccara de Paula et al. (2012) användes istället en kvalitativ metod för att 
identifiera sociala representationer inriktat på sexualitet hos människor med stomi. Dessa 
två studier hade liknande syften och kom fram till samma svar vilket kan ses som en styrka. 
De två syftena tillsammans med varandra ger ett bredare perspektiv då de dels innehåller 
kvantitativt material och dels kvalitativt material. Två av studierna i litteraturöversikten hade 
ett tidsperspektiv i sitt syfte. Både Sharpe et al. (2011) och Thorpe et al. (2016) hade syften 
som undersökte effekten av stomi under ett visst tidsintervall efter operationen. Då de båda 
studierna kom fram till ett liknande resultat i tidsperspektivet kan detta ses som en styrka. I 
studien av Grant et al. (2011) var syftet att undersöka hur olika kön anpassade sig till 
utmaningar som uppstod till följd av stomi. Studien utgick ifrån områden som berörde 
sexualitet och kroppsuppfattning. En nackdel kan ses med att syftet i studien skildrade 
skillnaden mellan kön då det i detta examensarbete inte görs någon skillnad på kvinnor eller 
män. Trots detta ansågs studien vara av hög relevans när den berör anpassningen till stomi 
med inriktning på sexualitet och kroppsuppfattningen och valdes därför att inkluderas i 
examensarbetet. En svaghet i denna litteraturöversikt är att två av studierna har samma 
författare (Ramirez et al. 2014; Ramirez et al. 2010). De två studierna utgick ifrån samma 
deltagare och Ramirez et al. (2014) studie var en utveckling av Ramirez et al. (2010) studie. 
Studierna blev inkluderade för att författarna ansåg att de hade hög kvalitet och gav värdefull 
information.   

 

6.1.2 Diskussion om artiklarnas resultat  

I resultatet framkom det att merparten av patienter med stomi upplevde en förändrad 
kroppsuppfattning och en försämrad sexuell hälsa. Patienter utvecklade olika strategier för 
att hantera detta. En strategi för att hantera den förändrade situationen var att ha lampan 
släckt under sexuell aktivitet (Boccara de Paula et al., 2012). Tidigare forskning visar att 
sexuell hälsa är personligt och kan uttrycka sig i fysiska, psykiska, sociala och själsliga 
aspekter (Taylor & Davis, 2006). Detta kan kopplas till Erikssons (1987) teori om kropp, själ 
och ande. Stomin förändrade patienternas kropp men patienterna upplevde även en psykisk 
påverkan. Det fanns patienter som trots den förändrade kroppen accepterade situationen 
men känslan av att känna helhet utifrån kropp, själ och ande var svår att uppnå (Thorpes et 
al. (2016). Tidigare forskning menar att det ska finnas psykologisk, social, fysisk, mental och 
spirituell hjälp till patienter som genomgått stomioperation, just för att kunna optimera 
anpassningen efter operationen (Walker & Lachman, 2013).   
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Det framgick i resultatet att patienter kände både skam och en obekvämhet gentemot sina 
kroppar (Boccara de Paula et al., 2012; González et al., 2016) och det fanns patienter som helt 
avstod från sexuell aktivitet efter att fått stomin (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2010). 
Sex är ett av människans fysiologiska behov tillsammans med bland annat mat, syre och 
sömn. De fysiologiska behoven bör vara tillfredsställda för att människan ska uppnå behov 
som till exempel trygghet, närhet, uppskattning och behovet av självförverkligande (Maslow, 
1970). Det sexuella behovet kunde inte tillgodoses hos alla patienter till följd av stomin. 
Eriksson (1987) förklarar att dimensionerna kropp, själ och ande bör ses som en helhet, om 
någon av dimensionerna är i obalans påverkas övriga dimensioner, vilket leder till en 
ouppnådd helhet. Det är av stor vikt att sjuksköterskor uppmärksammar att patienter med 
stomi inte enbart får en fysisk förändring utan att det påverkar hela människan. Williams 
(2006) menar att holistisk vård är möjlig att uppnås om sjuksköterskor vågar prata om den 
sexuella hälsan med varje enskild patient. Även här menar Maslow (1970) att människan är 
gjord för att känna en trygg vardag för att undvika ångest och rädsla. Resultatet visade att det 
fanns en uttalad rädsla om vad ens partner skulle anse om stomin (Boccora de Paula et al., 
2012) och om inte anhöriga gav tillräckligt med stöd försvårades acceptansen gentemot den 
förändrade kroppen (Manderson, 2005). Det framkom i resultatet att anhöriga, som familj, 
vänner och partner, var av stor betydelse för hur patienter med stomi hanterade den nya 
situationen. I Maslows behovstrappa innebär det tredje steget ett behov av kärlek, trygghet 
samt närhet vilket kräver att människan har gemenskap med andra människor (Maslow, 
1970). Tidigare forskning visar att patienters välmående efter stomioperationen beror till stor 
del på vilket stöd som finns ifrån anhöriga (Vujnovich, 2008). Det framkom även i resultatet 
att ett socialt välbefinnande var lättare att känna om det fanns en stöttande partner (Grant et 
al., 2011). Dimensionerna kropp, själ och ande påverkas dels av människans egna inre kraft 
men även av yttre krafter (Eriksson, 1987). Som Eriksson förklarar kan människan påverkas 
av yttre krafter, som till exempel en anhörig. En stöttande anhörig kan bidra till att det är 
lättare för patienter med stomi att acceptera den förändrade kroppen. I likhet med detta, 
visar tidigare forskning att anhöriga har en viktig del i att bidra med känslomässigt- och 
socialt stöd (Hollinworth et al., 2004). Det är även viktigt att anhöriga blir inkluderade i 
samtal och information som rör stomin (Vujnovich, 2008). Informationen främjar anhörigas 
möjlighet att ge stöd. Desto mer anhöriga inkluderas, både gällande i samtal och information, 
desto mer kan de finnas där och visa stöd.  

Resultatet visade att informationen från hälso- och sjukvården hade brister. Deltagare ansåg 
att erfarenheterna av att ha fått stomi skulle varit bättre om de hade fått bättre information 
både före- och efter operationen (Kiliç et al., 2007). Att prata om sin egna sexuella hälsa kan 
vara en svårighet då ämnet är personligt. Tidigare forskning visar att patienter föredrar att 
sjuksköterskor öppnar upp för dessa samtal (Beck & Justhamn, 2009; Taylor & Davis, 2006). 
Problemet är att sjuksköterskor känner sig obekväma inför att samtala om sexuell hälsa med 
patienter (Saunmäki et al., 2010). Om sjuksköterskor inte lyfter upp sexuell hälsa till 
diskussion kan det leda till att patienter blir lidande. Den sexuella hälsan är ett 
grundläggande behov som inte får förbises i vården av patienter. Tidigare forskning kunde 
också påvisa att informationen som ges av sjuksköterskor har brister. Både pre- och 
postoperativ information har stor betydelse för patienters psykiska förberedelse och fortsatt 
stöd (Vujnovich, 2008). Eriksson (1987) menar att den yttre-, mellan- och inrevärlden alltid 
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finns där samtidigt. Vidare menar Eriksson att mellanvärlden är relationernas värld. Genom 
att sjuksköterskor bemöter patienter på ett sätt som är bekvämt för var och en kan det skapas 
en god relation vilket i sin tur kan påverka hur patienter upplever den yttre- och inre världen. 
Om den yttre världen är inbjudande kan det i sin tur påverka patienter på hur de samspelar 
med andra. Därför blir det viktigt att sjuksköterskor kan skapa en atmosfär som är 
inbjudande till patienter. Tidigare forskningen visade även att en del patienters anpassning 
beror till stor del på patienters egna förmåga till motivation då sjukvårdens stöd inte var 
tillräcklig (Walker & Lachman, 2013). Stödet ifrån sjuksköterskor kan förhindra psykiska 
påfrestningar och sjuksköterskor har en stor betydelse för hur patienter anpassar sig till den 
nya situationen (Hollinworth et al., 2004). Det hade kunnat underlätta vissa situationer om 
informationen ifrån sjuksköterskor hade varit bättre. I resultatet framgår det att patienter var 
tvungna att utveckla egna strategier, som till exempel att tejpa fast stomipåsen under sexuell 
aktivitet (Boccara de Paula., 2012). Om sjuksköterskor skulle upplysa patienter om möjliga 
strategier skulle det kunna bidra till minskad oro och stress hos patienter efter 
stomioperation. I resultatet framkom det att det var av stor betydelse att hitta rätt utrustning 
till stomin, patienter som hade kontroll över stomihanteringen kände en större trygghet. 
Patienter menade att det tog tid att hitta den rätta utrustningen. Resultatet visade även att 
patienter som använde sig av spolning upplevde en förbättrad kroppsuppfattning (Boccara de 
Paula., 2012; Ramirez et al., 2014). Det är viktigt som Eriksson (1987) säger att se till varje 
aspekt av människan och ha förståelse för hur dessa integrerar med varandra. Detta 
värdesätter sjuksköterskors viktiga informativa roll. Sjuksköterskor har enligt ICN:s Etiska 
kod (2014) ett ansvar att ge tillräcklig och korrekt information. Därmed blir sjuksköterskors 
ansvar att ge patienter information som berör både de praktiska kring stomihanteringen och 
hur stomin kan påverka kroppen och den sexuella hälsan. PLISSIT modellen är en modell 
som kan nyttjas av sjuksköterskor för att underlätta samtal om sexuell hälsa. Modellen 
bygger på fyra steg som bland annat lyfter upp sexuella problem hos patienter. PLISSIT 
modellen tar även upp sjuksköterskors ansvar att informera patienter om eventuella 
komplikationer relaterat till den sexuella hälsan vid ett specifikt sjukdomstillstånd (Kubilay & 
Ayaz, 2007). PLISSIT modellen kan med fördel användas av alla sjuksköterskor för att lyfta 
upp den sexuella hälsan till diskussion.  

Ett fynd i resultatet var att klädvalet påverkades efter att ha fått stomi. Flera patienter kände 
sig tvungna till att bära större kläder för att dölja stomin, vilket i sin tur medförde att de 
kände sig oattraktiva (Grant et al., 2011; Manderson, 2005; Thorpe et al., 2016). Resultatet 
visade att kroppsuppfattningen var sämre hos patienter med stomi i jämförelse med 
patienter som inte hade stomi (Sharpe et al., 2011). En anledning till detta kan vara, som 
Ternstedt och Norberg (2009) förklarar, att samhällets normer och förväntningar formar 
synen på människans kropp. Att ha en stomi synligt på magen stämmer inte överens med vad 
som anses normalt. Avföring ses som tabubelagt i samhället. Detta kan därmed påverka och 
försvåra patienternas anpassning och acceptansen av den nya situationen. Eriksson (1987) 
menar att vår identitet förmedlas via kroppen och om det sker en förändring med kroppen så 
kan självbilden förändras. Som sjuksköterska är det viktigt att ta i beaktning att alla patienter 
inte upplever en förändrade kroppsuppfattning i negativ bemärkelse eller en försämrad 
sexuell hälsa. Det är viktigt att läsa av varje situation med enskilda patienter för att ge ett 
bemötande som är anpassat till varje individ. Som Patientlagen beskriver (SFS 2014:821) 6 
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kap 1 § ska sjukvården tillgodose patienters behov av säkerhet, kontinuitet och trygghet. 
Samordning av insatser ska ske på ett sätt som är ändamålsenligt. Detta stärker 
sjuksköterskors ansvar i att kunna se varje patient som unik. Tidigare forskning säger att om 
sjuksköterskor inte känner sig bekväma i att samtala, om till exempel sexuell hälsa, så är det 
fortfarande sjuksköterskors ansvar att hänvisa patienter vidare för att få passande hjälp som 
till exempel stödgrupp eller sexterapeut (Schuler, 2013). Det är viktigt att sjuksköterskor har 
ett kritiskt förhållningssätt gentemot sig själva och har förståelse för när hjälp ifrån andra 
behövs, detta leder till en bättre och mer heltäckande vård av patienten. Resultatet visade att 
en del patienter kunde beskriva känslor av att känna sig som ett barn och att det fanns en 
saknad av självständighet (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014). I resultatet framkom 
även en uttalad rädsla för läckage hos flera patienter (Boccara de Paula et al., 2012; Grant et 
al., 2011; González et al., 2016; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014; Ramirez et al., 2010; 
Thorpe et al., 2016). Det var patienter som kände sig obekväma och skämdes över sin kropp 
och det fanns patienter som helt undvek sexuell aktivitet på grund av rädslan för att stomin 
skulle läcka, lukta eller låta (Boccara de Paula et al., 2012). Ovannämnda resultat visar på en 
störd kroppsuppfattning hos dessa patienter vilket i sin tur påverkade deras sexuella hälsa. 
Det är därför betydande, som även tidigare forskning visar, att kunna erbjuda stödgrupper 
vid behov (Schuler, 2013). Genom att samtala med andra patienter och lyfta tankar och 
känslor kring stomin, skulle det kunna bidra till en minskning av oro och rädsla. Som tidigare 
nämnts ska alla dimensioner av människan vara i balans för att hälsa ska upplevas (Eriksson, 
1987). Eriksson (1987) betonar även hur de olika världarna påverkar varandra. Genom att 
samtala i grupp kan det skapas en behaglig samtalsmiljö med andra patienter som har 
liknande funderingar. Detta i sin tur kan påverka patienters upplevelser av den inre världen 
positivt. Sammanfattningsvis så upplever de flesta personer med stomi en förändrad 
kroppsuppfattning och försämrad sexuell hälsa. Detta tyder på att sjuksköterskor behöver 
vidta åtgärder för att på ett bättre sätt kunna bemöta alla patienter.  

 

6.2 Metoddiskussion  

I detta examensarbete har en allmän kvalitativ litteraturöversikt gjorts utifrån Friberg (2012). 
Nedan förs en diskussion av vald metod, urval, datainsamling samt datanalysen.  

I examensarbetet har databaserna CINAHL och PubMed använts. Urvalet i detta 
examensarbete har bestått av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att inte riskera att 
artiklarna skulle bestå av för gamla studier valdes artiklar som publicerades mellan åren 
2005-2017 ut. För att säkerhetsställa artiklarnas kvalitet är alla artiklar granskade enligt 
Peer-review systemet. CINAHL innehåller en funktion där det är möjligt att avgränsa 
sökningarna för att säkerhetsställa att artiklarna blivit granskade enligt Peer-review. Denna 
funktion finns däremot inte i databasen PubMed. Genom att använda artiklarnas 
International Standard Serial Number [ISSN] kunde en utökad sökning göras i databasen 
Ulrichsweb och därmed säkerställa artiklarnas kvalitet. Valda artiklar för examensarbetet 
kvalitetsgranskades utifrån Friberg (2012). Utifrån kvalitetsgranskningsmallen, bilaga C, 
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granskades både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna valde däremot att modifiera 
kvalitetsfrågorna. Klassificeringen blev låg, medel eller hög istället för att enbart redovisa om 
artiklarna svarade ja eller nej vid granskning. Denna modifiering kan ha minskat 
trovärdigheten på examensarbetet.  

Examensarbetet utgår från Fribergs (2012) tre steg för en litteraturöversikt. Vid 
genomförandet läste författarna igenom artiklarna upprepade gånger på varsitt håll och 
sedan tillsammans vilket gav en ökad förståelse för innehållet. Studiernas metod, syfte och 
resultat lästes igenom upprepade gånger vilket ytterligare ökade förståelsen. Vid analys 
jämfördes studiernas resultat där likheter och skillnader identifierades. Utifrån likheter och 
skillnader skapades teman som skulle spegla innehållet under varje tema. Trots beskriven 
litteratur av Friberg (2012) var metoden litteraturöversikt relativt svår att förstå. Dels för att 
tillvägagångsätten i metoden kan ske på flera sätt men även för att redan publicerade 
litteraturöversikter skiljer sig åt i upplägg.  

Metoden litteraturöversikt ansågs som relevant utifrån examensarbetes syfte och valdes 
därför som val av metod. Det finns däremot både fördelar och nackdelar med den valda 
metoden. Den främsta fördelen är analysen skedde av både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Samt att studiernas resultat presenteras på olika sätt vilket kan ge en bredare 
kunskap och öka giltigheten i examensarbetet (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa artiklar 
fokuserar på att beskriva ett problem genom ord samtidigt som kvantitativa artiklar har 
fokus på siffror. Valda kvantitativa artiklar i examensarbetet har inte enbart innefattat siffror 
utan även beskrivande text vilket har varit viktigt för att kunna analysera studiens resultat. 
En alternativ metod för detta examensarbete hade kunnat vara intervjuer med patienter för 
att kunna få fram exakta erfarenheter av att ha fått stomi och hur det påverkar patienters 
sexuella hälsa. Däremot ansågs denna metod vara tidskrävande och valdes bort då 
examensarbetet har skrivits under en begränsad tid. En nackdel med den valda metoden är 
att den inte, som intervjuer, ger ett nytt resultat. I en litteraturöversikt analyseras däremot 
redan publicerade artiklar vilket är en fördel för att kunna skapa en överblick men även för 
fortsatt forskning.  

Tio vårdvetenskapliga artiklar ligger till grund för examensarbetet. Av valda artiklar är sex 
kvalitativa, tre kvantitativa och en med mixad design där både kvalitativ och kvantitativ 
metod användes. Författarna eftersträvade att fördelningen skulle varit mer jämn av 
artiklarnas ansats men vid sökning var antal kvalitativa artiklar överrepresenterade. Detta 
ansågs däremot som en fördel vid senare skede i examensarbetet, eftersom att erfarenheter 
av kroppsuppfattning och sexuell hälsa från personer med stomi framkom mer tydligt i ord i 
jämförelse med valda kvantitativa artiklar. Däremot kompletterade artiklarnas ansats 
varandra väl vid analys. Artiklar som hade kvantitativ ansats hade till största del enkäter som 
metod vilket är en styrka eftersom att deltagare kunde besvara frågeformulären anonymt. 
Kvalitativa studier kunde däremot beskriva konkreta erfarenheter av stomi, genom metodval 
som strukturerade- och ostrukturerade intervjuer eller fokusgrupper, vilket inte kvantitativa 
studier kunde. Enbart en av artiklarnas studie är genomförd i Sverige vilket kan ses som en 
nackdel för examensarbetets resultat. Av resterande studier var en gjord i England, en i 
Brasilien, en i Turkiet, två i Australien och fyra i USA, vilket är en fördel eftersom att 
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resultatet i examensarbetet är överförbar över världen. Däremot kan det ses som en nackdel 
eftersom att både kultur- och vårdkultur skiljer sig åt mellan länderna.  

För att säkerställa examensarbetets kvalitet har fyra kriterier som beskrivs av Polit och Beck 
(2012) varit av betydelse under arbetets gång, dessa är giltighet, överförbarhet, tillförlitlighet 
och trovärdighet. Giltighet innebär att datan som används ska vara noggrant utvalt och utan 
tolkningar. Giltigheten i examensarbetet innebar att syftet besvarades i resultatet, vilket även 
innebär att resultatet är sanningsenligt. Genom att använda Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskning, granskningsmallen presenteras i bilaga C, så kunde författarna 
säkerställa att valda artiklar besvarade examensarbetets syfte. Giltigheten i examensarbetet 
ökades genom att flera artiklar hade liknande resultat. Genom att resultatet i examensarbetet 
kan överföras till andra grupper eller sammanhang är det andra kriteriet, överförbarhet 
uppfyllt (Polit & Beck, 2012). Resultatet i examensarbetet är överförbart till sjuksköterskor 
för att kunna öka förståelsen för erfarenheter av att ha fått stomi och hur det påverkar sexuell 
hälsa. Att studien innefattar tillförlitlighet betyder att liknande resultat kan uppnås om 
studien upprepas (Polit & Beck, 2012). Genom att examensarbetets genomförande är 
noggrant beskrivet samt att medföljande bilagor redogör för tillvägagångssätt och urval av 
valda artiklar, bedömdes examensarbetet ha hög tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan dock 
komma att förändras med tiden, eftersom att nya studier med uppdaterade resultat inom 
ämnet publiceras varje år. Detta innebär att nuvarande resultat i examensarbetet kan komma 
att ändras. Det fjärde kriteriet har varit trovärdighet. Det innebär att data som är använd i 
examensarbetet är av sanning och inte är tolkad.  

Arbetsfördelningen i examensarbetet har varit lika fördelat. Det har varit ett gott samarbete 
där båda parter har ansträngt sig till det yttersta. Den största delen av texten har skrivits 
tillsammans men vissa delar i tidigare forskning har delats upp och skrivits på varsitt håll. En 
fördel under skrivandet har varit att författarna använder språket på ett likvärdigt sätt. Detta 
har medfört att utformning av texten i examensarbetet har ett bra flyt trots att en del har 
delats upp. Genom hela examensarbetet har vi hållit en god anda för att få ut det bästa 
möjliga från detta arbete.  

6.3 Etikdiskussion  

Examensarbetet består av tio vårdvetenskapliga artiklar. Vid granskning av artiklarna 
tillämpades ett kritiskt förhållningssätt vilket Friberg (2012) beskriver som viktigt. För att 
säkerställa artiklarnas kvalitet har granskningsmall för både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar använts. Det var av betydelse för att kunna särskilja på artiklar av sämre kvalitet men 
även god kvalitet. Att alla artiklar var peer reviewed höjer artiklarnas kvalitet. CODEX (2017) 
har tillämpats under utformningen av examensarbetet, detta för att undvika feltolkning och 
förvrängning av resultatet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ses som en 
nackdel därför använde författarna ett engelskt lexikon för att minimera riskerna att 
resultatet feltolkades eller förvrängdes. Friberg (2012) menar att diskussion och reflektion är 
en viktig del under tiden examensarbetet utformas vilket författarna har beaktat. Under 
examenarbetes utformning har författarna strävat efter att förförståelse, tolkningar och 
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värderingar har lagts åt sidan. Detta för att undvika att bryta mot forskningsetiska lagar 
(CODEX, 2016a).  

6.4 Förslag på vidare forskning  

Förslag till vidare forskning är att undersöka om patienters erfarenheter skiljer sig åt 
beroende på om patienten har en temporär eller permanent stomi. Vidare skulle det vara 
intressant att se om erfarenheterna skiljer sig åt mellan män och kvinnor och vad som är 
orsak till det. Handledning av sjuksköterskor har en betydande roll för hur patienter 
accepterar sin stomi samt upplevelsen av förändrad kroppsuppfattning och sexuell hälsa. 
Därför skulle det vara av vikt om vidare forskning kunde belysa orsaker till de brister som 
finns i sjuksköterskors utbildning där en vidareutveckling i samtalsmetodik kan öka 
förutsättningarna för att föra samtal med patienter.  

7 SLUTSATSER  

Syftet med examensarbetet var att göra en översikt av kroppsuppfattning och sexuell hälsa 
hos patienter med stomi. Genom att känna förlorad kontroll över sin kropp till följd av 
stomin kunde patienter känna rädsla för lukt, ljud och läckage. Många patienter ansåg att till 
följd av en förändrad kroppsuppfattning försvårades valet av kläder vilket resulterade i att 
känna sig oattraktiva som även försämrade den sexuella hälsan. Det framkom att patienter 
med stomi kände en social begränsning och känslan av att behöva gömma sin stomi blev 
vardag för många patienter. Sociala begränsningar och förändrad kroppsuppfattning låg till 
grund för att patienter undvek att bada offentligt, åka på resor eller inleda sexuella relationer. 
Det framkom att vården och sjuksköterskors roll var av stor betydelse för hur anpassningen 
till stomin skulle utvecklas. Många patienter ansåg att sjuksköterskors information var 
bristande och att acceptansen av stomin hade kunnat förbättras om rätt hjälp- samt 
hjälpmedel hade varit tillgänglig. PLISSIT-modellen hade med fördel kunnat användas för att 
underlätta samtal om sexuell hälsa. Det var inte bara som samtal och stöd som var betydande 
för anpassning efter att ha fått stomi, utan patienter ansåg att även rätt utrustning var viktigt 
för livskvalitén. Utveckling av olika strategier blev därför viktiga för både patientens 
kroppsuppfattning och sexuella hälsa. Resultatet i detta examensarbete kunde visa att en del 
patienter upplevde att deras vuxenliv hade försummats. Här framkom det hur betydande det 
var att patienter kände stöd. Det var viktigt att patienters anhöriga inkluderades mer i vården 
och att information även gavs dessa. Genom rätt stöd av både sjuksköterskor och anhöriga 
kunde den nya kroppsuppfattningen accepteras. Det var vanligt att många patienter kände en 
tacksamhet för att stomin hade räddat deras liv efter sjukdom. En del patienter kunde 
beskriva att deras sexuella hälsa förbättrades efter genomgången stomioperation. 
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Utifrån examensarbetets resultat hoppas författarna på en ökad förståelse för patienters 
kroppsuppfattning och sexuell hälsa. Författarna önskar även att sjuksköterskors förmåga till 
att samtala med patienter om sexuell hälsa förbättras och att en holistisk vård i högre grad 
kan tillämpas i alla utmaningar som sjuksköterskor möter.  
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BILAGA B. ARTIKELMATRIS 
Num
mer 

Författar
e, 
Årtal, 
Land, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgra
nskning  

1. Boccara 
de Paula. 
M-A, 
Ferreira 
Takahas
hi. R,  
Roberto 
de. P.  
 
2012 
 
Brasilien  
 
JColopro
-ctol 

Experienci
ng sexuality 
after 
intestinal 
stoma 

 

Syftet är att 
identifiera 
sociala 
representatio
ner hos 
människor 
som har 
stomi med 
fokus på 
sexualitet  
 

En kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
med 15 
deltagare 
med stomi, 
varav 8 
kvinnor och 
7 män 

 

Studien 
visade att en 
stomi kunde 
påverka den 
sexuella 
upplevelsen 
negativt. 
Relationer 
till andra 
och syn på 
sexualitet 
var faktorer 
som kunde 
påverka den 
sexuella 
upplevelsen 

Hög 

2. González
.E, 
Holm.K, 
Wennstr
öm. B, 
Haglind. 
E, 
Angente.
E 
 
2016 
 
Sverige  
 
Int J 
Colerecta
l Dis. 

Self 
reported 
wellbeing 
and body 
image after 
abdominop
erinal 
excision for 
rectal 
cancer 

Syftet är att 
undersöka 
välmående 
och 
kroppsuppfat
tning 3 år 
efter att ha 
genomgått 
stomioperati
on 

En mixad 
studie där 
545 patienter 
fick svara på 
ett 
frågeformulä
r 3 år efter 
genomgåend
e operation. 
Medelålder 
för 
deltagarna 
var 65 år där 
både män 
och kvinnor 
deltog 

Studien 
visade att 
deltagarna 
upplevde 
kroppsliga 
begränsning
ar. Mentalt 
lidande och 
acceptans 
var två 
återkomman
de teman i 
studien 

Hög 

3. Grant. 
M,   
K. 
McMulle
n. C,  
Altschule
r. A,  
Jane 
Mohler. 
M,Hornb
rook. M,  
Herrinto
n. L-J,  

Gender 
differences 
in quality 
of life 
among 
long-term 
colorectal 
cancer 
survivors 
with 
ostomies 

Syftet är att 
beskriva hur 
olika genus 
förhåller och 
anpassar sig 
till 
utmaningar 
med att ha 
stomi 

En kvalitativ 
studie med 
åtta 
fokusgruppe
r. Totalt 17 
män och 16 
kvinnor 

Studien 
visade att 
deltagare 
med stomi 
kunde 
uppleva 
problem 
gällande 
sexualitet 
och sociala 
faktorer. 
Den sexuella 
hälsan 

Hög 



   

Wendel. 
C-S, 
Baldwin. 
C-M, 
Krouse, 
R-S 
 
2011 
 
USA 
 
Oncology 
Nursing 
Forum 

upplevdes 
som en 
utmaning 
efter stomin 

4. Kiliç.E, 
Taycan. 
O, 
Korkut 
Belli. A, 
Özmen, 
M 
 
2007 
 
Turkiet 
 
Turkish 
Journal 
of 
Psychiatr
y 

The Effect 
of 
Permanent 
Ostomy on 
Body 
Image, 
Self-
Esteem, 
Marital 
Adjustmen,
and Sexual 
Functionin
g 

Syftet är att 
undersöka 
effekterna av 
permanent 
stomi på 
kroppsuppfat
tning, sexuell 
funktion, 
självkänsla 
och 
anpassning i 
äktenskapet 

En 
kvantitativ 
studie med 
skalor för 
bedömning 
av bland 
annat sexuell 
tillfredställel
se och 
kroppsuppfa
ttning. I 
studien 
ingick 40 
patienter 
med ålder 
mellan 20 till 
70 år och en 
kontrollgrup
p med 20 
personer 

Studien 
visade att i 
jämförelse 
med 
kontrollgrup
pen så 
framgick det 
att patienter 
med stomi 
hade mer 
problem 
med 
kroppsuppfa
ttning, 
självkänsla, 
anpassning i 
äktenskapet 
och sexuell 
funktion 

Hög 

5.  Manders
on. L  
 
2005 
 
Australie
n 
 
Social 
Science 
& 
Medicine 

Boundary 
breaches: 
the body, 
sex and 
sexuality 
after stoma 
surgery 

Syftet är att 
utforska hur 
personer 
efter att ha 
fått stomi 
anpassar sig 
till sexualitet 
och 
kroppsliga 
förändringar 

En kvalitativ 
studie med 
ostrukturera
de intervjuer 
med 18 
personer 

Studien 
visade det 
fanns en 
rädsla för att 
stomin ska 
läcka eller 
lukta vilket 
påverkade 
deltagarna 
negativt. 
Den sexuella 
hälsan blev 
negativt 
påverkad för 
vissa av 
deltagarna 

Hög 

6. Ramirez. 
M, 
Altschule
r. A, 
McMulle
n. C, 

I Didn’t 
Feel Like I 
Was a 
Person 
Anymore”: 
Realigning 

Syftet är att 
undersöka 
hur personer 
med stomi 
upplever 
avsaknad av 

En kvalitativ 
studie med 
semistruktur
erade 
intervjuer 
som 

Studien 
visade att 
deltagare 
upplevde att 
stomin 
påverkade 

Hög 



   

Grant. 
M, 
Hornbro
ok. M, 
Krouse. 
R 
 
2014 
 
USA 
 
Medical 
Anthrop
ology 
Quarterl
y – 
Internati
onal 
Journal 
for the 
Analysis 
of Health 

Full Adult 
Personhoo
d after 
Ostomy 
Surgery 
 

att vara 
vuxen med 
fokus på 
sexualitet 
 

genomfördes 
på 30 
kvinnor som 
erhållit stomi 

deras känsla 
av att vara 
vuxen. 
Deras 
självbild, 
kroppsuppfa
ttning och 
sexuella 
hälsa 
förändrades 

7.  Ramirez. 
M, 
McMulle
n. C, 
Grant. 
M, 
Altschule
r. 
A,Hornb
rook. M-
C, 
Krouse. 
R-S, 
 
2010 
 
USA 
 
Women 
& Health 

Figuring 
out sex in a 
reconfigure
d body: 
experiences 
of female 
colorectal 
cancer 
survivors 
with 
ostomies 

Syftet är att 
belysa 
sexuella 
utmaningar 
och 
anpassningar 
hos kvinnor 
efter att ha 
genomgått 
stomioperati
on till följd 
av 
kolorektalcan
cer 

En kvalitativ 
studie med 
semistruktur
erade 
intervjuer. 
Undersökte 
frågor som 
berörde 
kroppsuppfa
ttning och 
sexualitet 
hos 30 
kvinnor 

Studien 
visade att 
inte alla 
deltagare 
ansåg att 
den sexuella 
hälsan blev 
påverkad i 
längden. 
Vissa 
deltagare 
ansåg att 
samlag inte 
var aktuellt 
efter 
stomioperati
onen 

Hög 

8.  Reese. B, 
Finan. P-
H, 
Haythor
nthwaite. 
J. A, 
Kadan. 
M. 
Regan. 
K.R, 
Herman. 
J.M,  
Efron. J, 

Gastrointes
tinal 
ostomies 
and sexual 
outcomes: 
a 
comparison 
of 
colorectal 
cancer 
patients by 
ostomy 

Syftet är att 
undersöka 
om effekten 
av stomi 
begränsar 
sexuell hälsa 

En 
kvantitativ 
studie där 18 
patienter 
som tidigare 
haft stomi, 
25 patienter 
som har 
stomi samt 
98 patienter 
som inte haft 
stomi fick 
besvara ett 

Studien 
visade att de 
nuvarande 
och tidigare 
patienter 
med stomi 
redogjorde 
för en 
sexuell 
påverkan 
och en 
förändrad 
kroppsuppfa

Hög 



   

Diaz Jr. 
L. A,  
Azad. N. 
S 
 
2014  
 
USA 
 
Support 
Care 
Cancer 

status frågeformulä
r 

ttning i 
större 
utsträckning 
än de som 
aldrig haft 
stomi 

9.  Sharpe. 
L, Patel. 
D, 
Clarke.S 
 
2011 
 
Australie
n 
 
Journal 
of 
Psychoso
matic 
Research 

The 
relationshi
p between 
body image 
disturbance 
and 
distress in 
colorectal 
cancer 
patients 
with and 
without 
stomas 

Syftet är att 
undersöka 
hur personer 
med stomi 
får en 
påverkad 
kroppsuppfat
tning och hur 
den 
förändrade 
kroppsuppfat
tningen 
medför 
svårigheter i 
livet 

En 
kvantitativ 
prospektivan
alys med 79 
patienter 
som 
genomgått 
stomioperati
on.  I 
analysen 
undersöktes 
störning i 
kroppsuppfa
ttningen, 
depressiva 
symptom 
och ångest 

Studien 
visade att 
patienter 
som hade 
stomi hade 
en 
försämrad 
kroppsuppfa
ttning vilket 
kunde leda 
till ångest 
och 
depression 

Hög 

10.  Thorpe. 
G,  
Arthur. 
A,  
McArthu
r. M 
 
2015 
 
England 
 
Disabiliy 
and 
rehabilit
ation 

Adjusting 
to bodily 
change 
following 
stoma 
formation: 
a 
phenomeno
logical 
study 

Syftet är att 
förstå 
upplevelsen 
av att leva 
med stomi, 
med fokus på 
den 
kroppsliga 
förändringen 

En 
longitudinell 
fenomenolog
isk studie. 
Ostrukturera
de intervjuer 
tre, nio och 
femtom 
månader 
efter 
operation 
med tolv 
deltagare 

Studien 
visade att 
deltagarna 
upplevde att 
stomin 
förändrade 
individernas 
relation till 
sin kropp i 
form av 
utseende, 
funktion och 
känsla 

 

Hög 

 

 

 

 

 



   

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 
Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier utifrån Friberg (2012).  
 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  
4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  
7. Hur har data analyserats?  
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
9. Vad visar resultatet?  
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
11. Hur argumenterar författarna?  
12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  
14. Sker en återkoppling till det praktiska i vårdarbetet? 
 
Frågor för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier utifrån Friberg (2012).  
 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
3. Finns det någon vårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  
4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur har urvalet gjorts? (tex antalet personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier) 
7. Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 
9. Vad visar resultatet?  
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, tex vad gäller 
generaliserbarhet?  
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden tex vårdvetenskapliga antagande?
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