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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en patient drabbas av sjukdomar i mag- och tarmkanalen påverkas hela 

människan. Den förändrade kroppen och att leva med en stomi kan förändra en patients hela 

livssituation. Det kan påverka självkänslan hos patienten, men även livet med familj och 

närstående. Problem: Stomin kräver ett stort ansvarstagande av patienten och det krävs en 

förståelse av patient, närstående och sjuksköterskor om den betydande förändringen som 

stomin innebär och de eventuella problem som kan uppstå. Syfte: Att beskriva patienters 

upplevelser av den förändrade kroppen efter en stomioperation. Metod: En kvalitativ 

litteraturstudie med en beskrivande syntes, där tio artiklar analyserades till resultatet. 

Resultat: Resultatet visade på flera olika upplevelser som delades in i två övergripande 

teman som beskrevs som; leva med ett förändrat jag samt leva med en förändrad framtid. Tre 

subteman var kopplades till varje tema och dessa var; anpassning till begränsningar, 

förändrad självkänsla, nytt jag i sociala sammanhang samt behov av stöd, ett nytt liv och 

acceptans. Slutsats: Alla patienters upplevelser är unika och en stomi innebär en stor 

omställning i livet för patienten och de närstående. Sjuksköterskan kan med vidare kunskap 

och erfarenheter om patienters upplevelser av stomi, bidra till ett bättre vårdande och 

främjande av hälsa hos patienterna.  

Nyckelord: Kvalitativ, Litteraturstudie, Patient, Stomi, Upplevelser 

 

  



ABSTRACT 

Background: When a patient gets affected of a disease in the gastrointestinal tract it can 

influences the whole person and to live with a stoma changes a person's whole life situation. 

It can even influence the self-esteem of a patient, the life of family and related. Problem: A 

stoma requires a big responsibility and an understanding of the patient, close relatives and 

nurses is required about the significant change that stoma implies and any problems that 

may arise. Aim: To describe patients’ experience of the changed body after stoma formation. 

Method: A qualitative literature study with a descriptive synthesis, and ten articles was 

analyzed for the result. Results: The result is divided in two major themes that was 

described as to live with a changed me and to live with a changed future. Three sub themes 

were linked each theme and they are adaptation to limitations, changes in self-esteem, new 

me in social contexts and the need for support, a new life and acceptance. Conclusion: All 

patients’ experiences are unique and a stoma involves a major conversion in life of the patient 

and its relatives. The nurse can with further knowledge and experiences of patients’ 

experiences of a stoma, contribute to a better care and promotion of health. 

Keywords: Experience, Literature study, Patient, Qualitative, Stoma 
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1 INLEDNING  

Vi har valt att skriva om patienter som har fått en stomi och hur de upplever sin förändrade 

kropp. Idéförslaget kom från Södertälje sjukhus med ett patientperspektiv på livet efter en 

stomioperation. Att drabbas av sjukdomar i mag- och tarmkanalen påverkar hela människan 

och att leva med en stomi förändrar en persons hela livssituation. Det påverkar livet på 

många olika plan och det som vi kommer att belysa är patienters upplevelser av den 

förändrade kroppen. Vi har mött och vårdat patienter som lever med en stomi genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning samt genom arbete inom sjukvården, och intresset för hur 

det påverkar en människa och dennes upplevelser av sin kropp började ta form. Men det är 

inte enbart patienter som blir påverkade av sjukdom som leder till en stomi utan även vänner 

och närstående påverkas. När patienten själv inte räcker till för att hantera sin nya 

livssituation finns ofta någon närstående där som hjälp och stöd i situationen. Som 

betraktare upplevdes det som oerhört intressant att se samspelet mellan patient, närstående 

och sjukvård för att få den nya livssituationen att bli så bra som möjligt. Även närstående kan 

ha behov av känslomässigt och praktiskt stöd efter en stomioperation, och det kan ses som en 

stor fördel att hjälpa närstående att hjälpa patienten att hantera den nya situationen. Med 

denna uppsats är förhoppningen att öka kunskaperna om hur patienter upplever sin kropp 

efter en stomioperation. Med en ökad förståelse och medvetenhet för patientens upplevelser 

kan det skapa möjligheter för sjuksköterskan att öka välbefinnande hos dessa patienter och 

bidra till att minska eventuella problem.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begrepp, sedan följer den medicinska bakgrunden och skötseln av 

stomi. Därefter beskrivs en förändrad kropp, självkänsla, närståendes perspektiv samt 

sjuksköterskans roll och det vårdvetenskapliga perspektivet. Avslutningsvis presenteras 

problemformuleringen. 

2.1 Definition av begrepp 

I denna uppsats används benämningen patient synonymt med den som har genomgått en 

stomioperation, patient med stomi eller liknande beskrivningar. Detta för att underlätta 

läsningen. Återkommande begrepp definieras enligt Socialstyrelsens (2017) termbank, 

patient definieras som ‘person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och 
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sjukvård’, anhörig definieras som ‘person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna’ och närstående definieras som ‘person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till’. Begreppen anhöriga och närstående kommer användas synonymt med varandra 

och uttrycket närstående kommer att användas för att underlätta läsningen. 

 

2.2 Medicinsk bakgrund 

Det finns flera olika typer av stomier som samlas under benämningen stomi. De tre 

vanligaste är kolostomi, ileostomi och urostomi. En stomi är röd i färgen, fuktig, varm 

(Burch, 2013) och saknar nerver vilket betyder att den är okänslig för beröring, tryck och 

smärta. Det innebär även att stomin inte kan skicka signaler vid tarmtömning och stomin är 

därmed inkontinent. Det betyder att patienten måste lära känna sin tarm och sina tarmvanor 

och själv tömma stominpåsen vid behov (Persson, 2008). 

Ordet stomi kommer från grekiskan och betyder öppning eller mun (Carlsson & Persson, 

2012) och definieras som en öppning på kroppens utsida (Svenska Akademin, 2006). Det 

finns olika stomier för olika syften och funktioner, vissa stomier används som tillfälliga 

lösningar för att avlasta tarmen, exempelvis efter en skada för att ge tarmen tid att läka 

(Järhult & Offerbartl, 2013). En temporär stomi formas vanligen för en kortare tidsperiod, 

mellan tre till nio månader (Burch, 2013). Därefter tas stomin bort och tarmen kan kopplas 

ihop igen med ett kirurgiskt ingrepp. De permanenta stomierna sitter kvar med anledning av 

att mag- tarmkanalen inte kan återställas med dess nödvändiga funktioner och då behövs 

stomin livet ut för att kunna genomföra tömningar av tarmen. Stomierna har olika namn och 

namnges efter vilken del av mag-tarmkanalen som läggs mot hudytan. För att stomin ska 

sitta på sin plats så syr man fast tarmslemhinnan mot huden och fäster tarmen mot buken 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Stomin är till en början ödematös och svullnaden går ner efter 

ungefär sex till åtta veckor (Burch, 2013). Kirurgiska ingrepp som omfattar stomier kan bland 

annat bero på cancer, ileus, trauma (Schreiber, 2016) divertikulit, ulcerös kolit eller morbus 

Crohn (Carlsson & Persson, 2012). 

En stomi som anläggs från tunntarmen kallas för ileostomi. Vanligtvis är den placerad på 

höger sida av buken under revbensbågen (Burch, 2013; Persson, 2008). En av de vanligaste 

orsakerna till en ileostomi är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och 

morbus Crohn (Persson, 2008). En kolostomi är formad från tjocktarmen och är vanligtvis 

placerad nere till vänster på buken (Burch, 2013; Persson, 2008). En kolostomi är den 

vanligaste formen av alla stomier. Det är vanligt att få en kolostomi efter rektalcancer vilket 

innebär att det är fler äldre än yngre som lever med en kolostomi. En urostomi anläggs 

vanligen från en bit av tunntarmen (Persson, 2008) och den har samma position och 

utseende som en ileostomi, med undantaget att det är till för att samla upp urin (Burch, 

2013). Anledningen till att en urostomi anläggs kan vara urinblåsecancer, oförmåga att 

tömma blåsan samt neurogen inkontinens (Persson, 2008).  
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2.3 Skötsel av stomi 

Att få en stomi kan innebära en stor förändring av kroppen och patienter som drabbas 

behöver bland annat undervisning i skötsel, bandagering och kost innan patienten åker hem 

från sjukhuset (Carlsson & Persson, 2012). Skötseln består till största del av byten och 

tömning av stomipåsen (Williams, 2007). De problem som kan uppstå med en stomi brukar 

oftast ske under det första året, och det är vanligen läckage, blödningar, diarré, förstoppning, 

stenos och tillbakadragning av stomin (Burch, 2013). Läckage är det absolut vanligaste 

problemet, det uppstår oftast vid byten av stomipåsen men det kan även bero på patientens 

viktminskning eller viktökning och då kan det finnas ett behov av att byta till en annan typ av 

stomipåse (Williams, 2007). 

Hudirritation till följd av läckage är ett vanligt problem och det är vanligast hos patienter 

med ileostomi eller urostomi då innehållet är vattnigare. Hos patienter med kolostomi 

förekommer oftast hudirritation till följd av alltför frekventa byten av hudskyddsplattan och 

då kan ett tvådelsbandage vara fördelaktigt. Även svampinfektioner kan förekomma kring 

stomin vilket innebär att det är viktigt att hålla huden kring stomin torr (Burch, 2004). Det 

är viktigt att patienten lär sig att sköta om huden omkring sin stomi och lär sig känna igen 

tecken på problem så att de vet när dem bör söka sjukvård (Schriber, 2016). 

Det finns flera aspekter som bör diskuteras med patienten, varav dieten är en av dem. Den 

enskilda patienten bör ses som en unik individ, då det inte går att ge några generella råda om 

vilken typ av mat de bör undvika eller vilken mat som fungerar bättre (Burch, 2013). Dieten 

är dock något som patienter oroar sig över, och tidigare studier visar att det kan vara så att 

inga större omställningar behöver göras. Generella riktlinjer gällande kost är att patienten 

bör tänka på att tugga maten ordentligt, äta normalstora måltider och dricka rikligt med 

vätska under de första veckorna, då stomin är svullen och maten inte kan passera ordentligt. 

Därefter är rådet till patienten att prova försiktigt med olika typer av mat för att se hur deras 

kropp reagerar (Burch, 2013; Williams, 2007). 

 

2.4 Förändrad kropp 

För att inte föregå uppsatsens syfte beskrivs det om en förändrad kropp från andra patienters 

upplevelser. I detta fall patienter med cancer i livets slutskede samt patienter med 

prostatacancer.  

Wiklund (2003) beskriver kroppen som ett subjekt, att det är genom kroppen som individen 

upplever världen och skapar den egna identiteten. Upplevelsen av kroppen är unik för varje 

enskild individ. Förändringar som sker av kroppen vid exempelvis sjukdom, ger en förändrad 

syn på den egna kroppen och en förändrad upplevelse av den levda kroppen. Det tillsammans 

med de kroppsliga förändringarna kan innebära ändrade förutsättningar för individen att 

vara i världen. Rasmussen, Tishelman och Lindqvist (2010) beskriver patienter med cancer i 

palliativt skede, att den kroppsliga försämringen som upplevs genom sjukdomen 

underminerar identiteten och värdigheten. En upplevelse av att inte känna sig hemma i sin 
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egen kropp framträder hos patienten, samt en upplevelse av att gå från en kropp som subjekt 

till en kropp som objekt. Vidare beskriver patienter för Rasmussen et al. (2010) att den 

kroppsliga förändringen och försämringen lämnar lite tid till annat än att ta hand om de 

kroppsliga behoven som hamnar i fokus iochmed en försämrad kropp. I en studie av 

Lindqvist, Rasmussen, Widmark och Hydén (2008) beskriver patienter med prostatacancer 

sina upplevelser av en förändrad kropp som något det är svårt att sluta tänka på. För är inte 

behöva tänka på sin sjukdom och den kroppsliga förändring den står för, använder 

patienterna sig av böcker och musik för att “fly iväg” från verkligheten. Patienterna är 

överens om att deras sjukdom och den kroppsliga förändring den medför speglar innehållet i 

deras liv. 

2.5 Självkänsla 

Lindwall (2011) menar att självkänsla betraktas inom forskningen som ett mycket 

komplicerat fenomen. Självkänsla är inget enkelt begrepp, men ses som centralt för 

människans utveckling. Självkänsla är individens värdering och utvärdering av sig själv. 

Självkänsla är den grundbild en individ har inför sin egen person, hur individen uppfattar sig 

själv, vem man är som person och vad man tror sig klara av. En god självkänsla ger en inre 

känsla av acceptans, att ha ett egenvärde som inte baseras på ekonomi, yrke, titlar eller 

prestationer. God självkänsla leder ofta till att individen har en förmåga att ta hand om sig 

själv när det gäller exempelvis mat, sömn och hälsa. En låg självkänsla hänger ihop med en 

ökad risk för psykisk ohälsa som exempelvis depression. Låg självkänsla kan göra individen 

särskilt känslig för motgångar och kritik och det kan då vara svårt att vara socialt aktiv. 

Ibland kan individen behöva hjälp med att bryta ett mönster med negativa känslor och tankar 

om sig själv och en samtalsterapeut kan då vara till hjälp. I en studie av Dal Moro (2015) 

beskrivs historien kring en kvinnlig patient som genomgick en operation som medförde en 

uppenbart förändrad kropp. Studien betonar komplexiteten av utvecklingen av identitet och 

intimitet hos en patient som lever med en påtagligt förändrad kropp. Det psykosociala stödet 

visade sig ha en betydande roll i patienten utveckling av självkänslan. Det framkom att 

självkänslan tenderar att förändras över tid, och just tiden ses som en nyckelroll i till 

acceptans, för både patienten och dennes närstående. Tydligt är att patienter har en förmåga 

att förändra kroppsuppfattning över tiden, och uppnå en god självkänsla. Detta särskilt om 

patienten deltar i stödgrupper eller patientorganisationer som bidrar med stöd och 

information. 

2.6 Tidigare forskning om närståendes perspektiv 

Persson (2008) beskriver i en studie hur det är viktigt att vården erkänner de närstående och 

ser att de påverkar hela familjens välmående när en person drabbas av en sjukdom som leder 

till en stomi. Kvinnor som närstående upplever oftare stress och en större börda än män som 

närstående gör. Det har även visat sig att närstående som är mer aktivt involverade i 

patientens behandling också upplever större delaktighet och att de får mer känslomässigt 
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stöd. Rollerna inom familjen kan påverkas av att någon drabbats av en sjukdom som leder till 

en stomi och det kan medföra till en ändrad rollfördelning. Den roll som en partner tidigare 

haft kan komma att konkurreras ut av en ny roll som vårdare. Nya roller inom familjen kan 

bidra till en osäkerhet om vem som kan vara delaktig i patientens vård och vem som kan vara 

med och påverka den. Patientens stomi kan ha en betydande effekt på hela familjen (Persson, 

Severinsson & Hellström, 2004) och en betydande rollproblematik kan uppstå när 

närstående tar en mer vårdande roll än tidigare (Persson, 2008). McMullen et al. (2014) 

beskriver att äkta makar upplever att den omvårdnad de ger till sin partner som lever med en 

stomi, kan ses som en förlängning av äktenskapet, då det inte är nödvändigt för makar att 

delta i omvårdnaden men att det upplevs som något de gärna vill. Det framkommer att det 

kan vara en ömsesidig önskan att närstående involveras i patientens omvårdnad, att de 

stöttar och deltar i varandras vård. Närstående anser att en ärlig och rak kommunikation är 

viktig och att det främjar ett gott samarbete kring stomihanteringen.  

Med nya roller kommer nya rutiner och efter en genomförd rehabilitering finns ofta 

förväntningar från närstående på att återgå till ett normalt liv (Persson, 2008). Besvikelse är 

vanligt när närstående upptäcker att många hinder kan kvarstå, liksom att omgivningen 

oftast visar intresse enbart för patienten och dennes situation, vilket kan få närstående att 

uppleva sig ensamma och bortglömda (Persson et al., 2004; Persson, 2008). Men närstående 

kan även uppleva positiva känslor relaterat till sin partners stomi, som exempelvis 

meningsfullhet, glädje och hopp då stomin representerar möjligheten till ett längre liv 

(Persson, 2008).  

Även om en stomi innebär en stor förändring i familjens liv anser de närstående att det är 

nödvändigt med en positiv attityd till stomin då den räddar livet på deras partner. Andra kan 

uppleva att det är viktigt att vara tacksam. Vanligt är att närstående upplever en känsla av att 

klara av det tillsammans med sin partner. Däremot gällande det fysiska utseendet, kan 

närstående uppleva att stomipåsen är stor, även när den är tom. Det framkom även att en del 

av de närstående kämpar med att dölja sin upplevelse av att stomin är obehaglig, något de 

inte vill att patienten ska upptäcka och anser att det är något de måste lära sig att leva med. 

Vanligt är att närstående upplever bristande information angående de sexuella problem en 

stomioperation kan medföra (Persson et al., 2004). 

2.7 Sjuksköterskans roll 

Här presenteras några av de styrdokument som sjuksköterskan har att förhålla sig till och 

därefter kommer sjuksköterskans roll lyftas fram i samband med att främja patientens hälsa. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden, att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa samt förebygga sjukdom. 

Dessa framgår tydligt i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som menar att behovet av 

omvårdnad är universellt. Den etiska koden för sjuksköterskor har ett tydligt 

ställningstagande för mänskliga rättigheter och rätten till liv, egna val samt kulturella 

rättigheter. Utifrån detta kan paralleller dras till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), 

som har som mål att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
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enskilda människans värdighet. Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att stödja och 

förtydliga patientens ställning, samt att främja patientens integritet, delaktighet och 

självbestämmande. Vidare säger Patientlagen (SFS 2014:821) att patienten ska ges 

information om de hjälpmedel som finns, samt få information om eftervården och de 

metoder som finns för att förebygga sjukdom och förhindra skador. Även patientens 

närstående har rätt till att få möjlighet till att medverka vid utformningen och genomförande 

av vården så länge det inte krockar med bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt. 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller handledning och stöttning av patienter som 

lever med en stomi. Deras främsta syfte är att främja ett så självständigt liv som möjligt 

(Burch, 2008). Tidigare forskning har visat att sjuksköterskan kan underlätta skapandet av 

en tillitsfull relation genom att lyssna på och värdesätta patientens tankar och åsikter 

(Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). Patienten måste lära sig att hantera sin stomi och 

undervisning kring stomiskötsel bör komma igång så snart som möjligt efter operationen. 

Genom praktiska instruktioner där sjuksköterskan visar hur en stomi sköts om får patienten 

lära sig den omvårdnad som en stomi kräver (Schriber, 2016). Genom att träna på att hantera 

sin stomi möjliggör det för patienten att återfå sin självständighet (Burch, 2011). 

Att tidigt lära sig hantera sin stomi kan förenkla patientens anpassning till situationen. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke att patientens anpassning till sin stomi är en 

pågående process (Burch, 2008) och sjuksköterskan bör även uppmärksamma patientens 

psykiska tillstånd och ha fokus det emotionella mående i vårdplaneringen (Schriber, 2016). 

 

2.8 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems teori om egenvård valdes för att en stomi oftast 

medför ett ökat behov av egenvård hos patienten. Dorothea Orem (2001) har delat upp sin 

teori i tre delar som handlar om egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Egenvård är en mänsklig funktion som individen utför själv, eller får utfört åt sig, för att 

kunna främja eller bevara sin hälsa och sitt välbefinnande. Egenvård är något individen gör 

för att vårda sig själv och att ha egenvårdskapacitet innebär att individen har förmåga att lära 

sig det som behövs för att kunna upprätthålla sin hälsa och motivationen för den. Egenvård 

är något individen lär sig, genom hela livet. Egenvård kan påverkas av patientens ålder, 

livserfarenheter, individens hälsotillstånd, den sociala kulturens karaktär och vilka 

tillgängliga resurser som finns, som exempelvis familj, ekonomi och sjukvårdssituation. Vid 

sjukdom kan egenvårdsbehoven komma att förändras. Egenvårdskapaciteten är beroende av 

att individen har en förståelse för sitt eget egenvårdsbehov och därför är det viktigt att ha 

förmåga att kunna reflektera över den (Orem, 2001). 

Egenvårdsbrist innebär att individen inte har förmåga att bevara sin egenvårdskapacitet och 

därav har ett vårdbehov. Egenvårdsbristen är glappet mellan vad som behöver göras och vad 

individen klarar av att göra för att främja sin hälsa och sitt välbefinnande. Sjuksköterskans 
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roll vid egenvårdsbrist blir att fylla det tomrum som patienten har gällande kunskap och 

färdigheter eller andra begränsningar, för att individen ska nå en egenvårdsbalans. Dock är 

det mycket viktigt att inte ta ifrån individen vad denna faktiskt klara av själv utan att försöka 

bevara vad individen har kvar av sin egenvårdskapacitet. Egenvårdsbrist kan vara temporär 

eller permanent. Vid en temporär egenvårdsbrist kan det vara individens vilja, motivation 

och inneboende resurser det som hjälper individen ut ur egenvårdsbristen. En sjuksköterska 

bör undervisa och stötta individen i hur denna på bästa sätt tar hand om sitt egenvårdsbehov 

för att uppnå god hälsa och välbefinnande, samt att undvika att drabbas av egenvårdsbrist 

(Orem, 2001). 

Omvårdnadssystem är en sammanhängande teori som innefattar egenvårdsbrist och 

egenvård samt sjuksköterskans resulterande arbete. När individens egenvårdsbehov är större 

än egenvårdskapaciteten uppstår behov av assistans. Sjuksköterskan identifierar 

egenvårdsbristen hos individen i syfte att tillgodose dem. Sjuksköterskan gör en bedömning 

av patientens egenvårdsbrist och egenvårdskapacitet och arbetar tillsammans med patienten 

fram en omvårdnadsplan för att skapa balans i egenvård. Fokus i omvårdnadsplanen ska 

ligga på vad patienten klarar av. Om individen klarar av att utföra en handling så bör 

sjuksköterskan låta individen utföra den, även om det kan vara tidskrävande för patienten 

(Orem, 2001).  

 

2.9 Problemformulering 

En stomi innebär en stor förändring för många patienter, oavsett om stomin är temporär 

eller permanent och oavsett vilken typ av stomi det gäller. Den förändrade livssituationen 

som en stomi innebär kräver ett stort ansvarstagande av patienten gällande egenvård. 

Närstående behöver vara förstående gällande den betydande förändring som stomin innebär 

för patienten och de eventuella problemen som kan uppstå, vanligtvis läckage. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att utbilda patienten och med sin kunskap belysa de vanligast 

förekommande problemen som kan uppstå med en stomi, vilket kräver en ökad 

egenvårdskapacitet hos patienten. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienter med att 

acceptera den förändrade kroppen och uppnå en god självkänsla, behövs mer kunskap till 

sjuksköterskan om hur patienter upplever den egna kroppen efter en stomioperation. 

Sjuksköterskan bör ha kunskapen för att kunna upplysa både patienter och närstående om 

den inverkan en stomi kan ha på livet. Uppsatsen kommer att inrikta sig på upplevelser av 

den förändrade kroppen efter en stomioperation och genom att beskriva detta kan det leda 

till kunskap som bidrar till ett ökat välmående hos patienterna. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av den förändrade kroppen efter en 

stomioperation.  

4 METODVAL 

Avsnittet metod innehåller metodval, urval och datainsamling samt genomförandet och 

dataanalysen. Avsnittet avslutades med etiska överväganden. 

Metodvalet för uppsatsen är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats med en beskrivande 

syntes enligt Evans (2002). En litteraturstudie syftar till att beskriva befintligt publicerat 

material inom valt intresseområde (Friberg, 2012b). Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) är 

kvalitativa ansatser lämpliga vid beskrivningar av upplevelser, vilket är passande för att 

beskriva det valda syftet.  

4.1 Urval och datainsamling 

Litteratursökningar av vetenskapliga artiklar har skett genom sökningar i databaserna 

CINAHL Plus och PubMed, samt via en sekundärsökning. En sekundärsökning är enligt 

Östlundh (2012) en kedjesökning som innebär att uppsatsförfattarna studerar andra artiklars 

referenslista för att hitta relevant material. Inklusionskriterierna var att artiklarna inte fick 

vara äldre än fem år, det vill säga att det var publicerade från år 2012 och framåt, för att få 

fram så aktuell forskning som möjligt. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade, 

peer reviewed, men även vara vetenskapligt skrivna. Övriga inklusionskriterier var att 

artiklarna fanns tillgängliga i fulltext, att artiklarna har en kvalitativ ansats och att det 

skrivna språket är engelska samt att artiklarna hade ett patientperspektiv. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om barn och ungdomar under 18 år. Det 

gjordes inte avgränsningar gällande stomityper eller kön på deltagande patienter. 

 Databasen Cinahl Plus valdes ut för att den innehåller vårdvetenskapliga artiklar, och 

databasen PubMed valdes ut för att den innehåller medicinska och vårdvetenskapliga 

artiklar, där båda databaserna använder sökord för upplevelser och bemötande. Sökord som 

användes var stoma, ostomy, colostomy, ileostomy, impact of, patient*, social, adaptation, 

experience, change*, body image, living, living process och personhood. Vid en första 

datainsamling valdes 13 artiklar ut, varav en artikel via en sekundärsökning. Efter diskussion 

mellan uppsatsförfattarna valdes två artiklar bort på grund av att det kulturella perspektivet. 

För att lättare kunna se liknelser och skillnader valdes artiklar ut med västerländsk kultur. 
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Genomgående för alla sökningar var användandet av Boolesk sökteknik. Enligt Östlundh 

(2012) går Boolesk sökteknik ut på att använda operatorerna ‘AND’, ‘OR’ och ‘NOT’. I 

sökningarna använder operatorerna ‘AND’ och ‘OR’. Operatorn ‘AND’ användes för att 

koppla samman två eller flera sökord för att bilda en söksträng, exempelvis stoma ‘AND’ 

patient, och databasen söker på dokument som innehåller både stoma och patient. Vid 

användning av operatorn ‘OR’ gör sökningar på det ena eller det andra sökordet, exempelvis 

stoma ‘OR’ ostomy, och kan används vid exempelvis synonymer. Träffar blir då artiklar som 

har antingen stoma eller ostomy eller båda två sökorden. Trunkering har använts för att vid 

sökningar få med olika böjningar av ordet, exempelvis med ordet patient*, söks både ordet 

patient och patients. Sökord som användes redovisas i en sökmatris (se bilaga A). 

 För att gallra bland sökresultaten lästes först alla titlar och de artiklar som hade en relevant 

titel blev granskade genom att abstrakt, metod och resultat lästes. Urval har sedan skett 

genom att läsa de artiklar som passar in på syftet och valda artiklar presenteras i en 

artikelmatris (se bilaga B), där artiklarna redovisas med författare, publiceringsår, tidskrift, 

titel, syfte, metod samt resultat i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. För att 

ytterligare granska de utvalda artiklarna genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2012a), där 14 frågor avgör artiklarnas kvalitet. Om en fråga besvarades med “ja” genererade 

det en poäng, besvaras frågan med “ja, men vagt” genererades en halv poäng, och besvaras 

frågan med “nej” blev det inga poäng. Låg kvalitet sattes artiklar som genererade noll till fyra 

poäng. Medelhög kvalitet fick artiklar som genererat fem till nio poäng. Artiklar som 

genererat tio poäng och uppåt ansåg ha hög kvalitet. Endast en av de utvalda artiklarna föll 

bort under denna kvalitetsgranskning (se bilaga C), då återstod 10 artiklar till resultatet. 

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

För att sammanställa resultat från tidigare forskning med kvalitativ metod har Evans (2002) 

arbetat fram en beskrivande syntes i fyra steg. I steg ett väljs artiklarna ut och efter sökningar 

i databaser med inklusionskriterier och exklusionskriterier. Därefter följer tre steg; 

identifiering av nyckelfynd, jämförelse av teman och beskrivning av fenomenet. 

 

4.2.1 Identifiering av nyckelfynd 

För att hålla ordning bland de utvalda artiklarna sorterades de i bokstavsordning efter 

författarnas efternamn, och tilldelades varsitt nummer efter alfabetisk ordning. Sedan lästes 

alla artiklar igenom och vissa ord, som exempelvis repercussion översattes till svenska för att 

kunna förstå innehållet. Analysen börjar med att artiklarna lästes och fokus låg på innehållet 

i resultatet. Intressanta stycken markerades, och därefter lästes artiklarna igen för att fånga 

alla detaljer och betydelsefulla delar. De mest relevanta och betydelsefulla delarna för 

uppsatsens syfte valdes ut och sammanställdes i en lista. Dessa utgör nyckelfynden. 

Sammanlagt plockades 147 nyckelfynd ut. Nyckelfynden behålls i originalspråk för att inte 
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mista någon del av betydelsen i en översättning till svenska medan subtema och tema skrivs 

på svenska i likhet med övriga uppsatsen. 

Exempel på nyckelfynd redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. 

Nyckelfynd 

“The surgery had such overwhelming repercussions that people were sometimes skeptical about 
the possibility of adapting to the life with a stoma.” (Soares Mota, Calcagno Gomes & Madalosso 
Petuco, 2016 s. 5). 

“Many patients highlighted the physical limitations of stoma on their activities of daily living, 
personal hygiene, and even their sleep quality.” (Siew Hoon, Wai Chi Chan & Hong-Gu, 2015, 
s.189). 

“All found their lack of control over wind to be deeply embarrassing, especially in social situations 
with people who did not know they had a stoma.” (Thorpe & McArthur, 2016, s.5). 

“What appeared to be particularly troubling about the prospect of living with an ostomy at this 
stage was the idea of having to disclose the ostomy to a potential sexual partner.” (Ramirez et al., 
2014, s. 250). 

 

4.2.2 Jämförelse av teman 

Vidare i analysen identifierades gemensamma teman. Genom att lista alla nyckelfynd gick det 

att få en god överblick över resultaten i artiklarna. Vid återkommande ord och betydelser 

kategoriseras dessa efter likheter och teman kunde identifieras. För att lyfta fram en ny 

helhet identifierades övergripande teman med subteman. Alla nyckelfynd fick ett tema och 

det framkom att vissa nyckelfynd beskrev liknande upplevelser. Likheter och skillnader samt 

relationerna mellan dessa studerades. Många likheter framkom och grupper av teman kunde 

skapas. Från teman kunde subteman skapas, vilket ökade förståelsen av fenomenet.  

 

4.2.3 Beskrivning av fenomenet 

Beskrivningen av det studerade fenomenet är den nya helheten samt analysen av resultatet 

och sker genom att varje tema och subtema skrevs upp och refererades tillbaka till 

ursprunget för att kontrollera noggrannheten och riktigheten. Ursprunget var i detta fall 

nyckelfynden. Exempel på tema med subtema som refereras tillbaka till ursprunget visas i 

tabell 2.  
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Tabell 2. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2016) har forskare yrkesetiska riktlinjer att följa som bland annat innebär att 

forskningen ska tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt liv. Vidare ska forskaren 

ska se till att forskningen karaktäriseras av oegennytta samt att den är universellt 

applicerbar. Vidare har forskaren ansvaret att forskningen håller en god kvalitet och är 

moraliskt acceptabel. Forskaren måste även vara insatt i den vetenskapliga litteraturen.  

Det inte är tillåtet att förfalska, fabricera, plagiera eller stjäla data (Polit & Beck, 2012; Codex, 

2017) och alla vetenskapliga artiklar ska innan publicering genomgå en vetenskaplig 

granskning, även kallad peer reviewed (Codex, 2017). Polit och Beck (2012) anser att 

användning av etiskt granskat material höjer trovärdigheten. I denna uppsats ska det inte 

förekomma plagiat eller kopiering av idéer, resultat eller ord. Det ska inte förvrängas eller ske 

en tolkning av data utan det ska enbart användas vetenskapligt granskade artiklar och det ska 

refereras till allt som inte är egna slutsatser, enlighet med APA-style. 

 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“Participants identified a number of activities that they 
stopped doing as a result of their ostomy.” (Grant et al., 
2011, s.590). 

Anpassning till 
begränsningar 

Leva med ett 
förändrat jag 

“They felt very restricted by the stoma and were not able to 
continue their usual activities of daily living.” (Ramirez et 
al., 2014, s.189). 

“Others felt that they would not be able to cope with the 
reaction of a new sexual partner when disclosing the 
impairment.” (Ramirez et al., 2014, s. 251). 

Förändrad 
självkänsla 

“Informants linked the stoma to being a taboo and linked 
bodily disfigurement to guilt and shame.” (Danielsen, 
Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013, s.1347). 
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5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet av hur patienter upplevde den förändrade kroppen efter en 

stomioperation. Resultatet delas in i två övergripande teman med tillhörande tre subteman 

var, totalt sex subteman vilket redovisas i tabell 3. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

av resultatet. 

Tabell 3. 
Tema Subtema 

Leva med ett förändrat jag Anpassning till begränsningar 
 

Förändrad självkänsla 
 

Nytt jag i sociala sammanhang 
 

Leva med en förändrad framtid Behov av stöd 
 

Ett nytt liv 
 

Acceptans 
 

 

5.1 Leva med ett förändrat jag 

Under temat Leva med ett förändrat jag beskrivs hur patienter upplevde det att leva med en 

stomi relaterat till den kroppsliga förändring som ingreppet hade medfört. Subteman är 

Anpassning till begränsningar, Förändrad självkänsla och Nytt jag i sociala sammanhang. 

5.1.1 Anpassning till begränsningar 

En studie visade att det tog tid för patienterna att anpassa sig till de kroppsliga förändringar 

som en stomioperation innebar. Efter utskrivning från sjukvården följde en 

anpassningsperiod hemma som varade mellan två till fyra veckor. Därefter återgick 

patienterna till de dagliga aktiviteter och de arbeten de haft innan stomioperationen. Dock 

betonade patienterna vilken inverkan stomin haft på deras vardagliga aktiviteter samt 

arbeten, de upplevde sig begränsade av stomin, vilket gjorde att de inte kunde utföra många 

av de vanliga vardagssysslorna utan hinder (Siew Hoon, Wai Chi Chan & Hong-Gu, 2015). En 

patient beskrev upplevelsen av begränsningar såhär: 

It means to me that, physically, I’m immobilized. In a way, I cannot do running; I cannot do 

swimming; I cannot do cycling - which is part of my daily routine. My work is also affected: I 

cannot move about that smoothly; I cannot climb… My movement: I cannot squat down or 

walk faster. (Siew Hoon et al., 2015, s. 189).  
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Det framkommer enligt Siew Hoon et al. (2015), att patienterna upplevde fysiska 

begränsningar i vardagen, exempelvis att de inte längre kunde lyfta tunga föremål på grund 

av risken för bråckbildning eller att de upplevde svårigheter med att böja sig ner då stomin 

var i vägen. Flera forskare (Grant et al., 2011; Siew Hoon et al., 2015) har visat att det var 

vanligt att patienterna med stomi upplevde en försämrad sömnkvalitet relaterat till läckage 

och förändrade sovställningar. Siew Hoon et al. (2015) menar att patienterna även uttryckte 

att det var vanligt förekommande att de vaknade under natten och behövde gå upp för att 

sköta om sin stomi för att undvika läckage medan de sov.  

Det framkommer att försämrad rörlighet och förmåga att utföra vardagliga sysslor upplevdes 

som en effekt av en begränsad kroppsfunktion,vilket krävde att patienter hanterade en tarm 

de inte kände igen och därmed skapades ett nytt normaltillstånd. Ofta upplevde patienter att 

de inte hade kontroll över sin kropp och oro över att luft passerade genom stomin (Thorpe, 

Arthur & McArthur, 2016). I flera studier framkom det att oron över att släppa luft upplevdes 

av patienterna som mycket jobbigt och betydligt jobbigare än att inte ha kontroll över när 

tarmen tömmer sig (Thorpe et al., 2016; Thorpe & McArthur, 2016). Ett sätt för patienten att 

kontrollera tarmens rörelser, innehållets konsistens, lukter och gaser var att styra över vilken 

typ av mat de åt (Boniil-de-las-Nieves et al., 2014; Thorpe & McArthur, 2016). Patienter 

menade att manipulation av dieten var vanligt förekommande, där patienterna undvek mat 

som enligt erfarenheter bildade gaser eller störde deras tarmfunktion, men patienterna 

kunde även avhålla sig från att äta innan exempelvis sociala aktiviteter eller resor (Thorpe & 

McArthur, 2016). 

 

5.1.2 Förändrad självkänsla 

Det framkom att patienter som hade genomgått stora kroppsförändringar, såsom en stomi, 

uttryckte att de upplevde en förändrad självkänsla och speciellt kroppsuppfattningen, till en 

sådan nivå att även efter flera år av försök till anpassning, fanns en förändrade självkänsla 

fortfarande kvar. Patienter menade att en del av orsaken till detta berodde på tanken av hur 

människor reagerade och tänkte när de såg eller hörde om stomin. Den första tiden efter 

operationen upplevdes av patienterna som svår, när det lättare och oftare skedde olyckor på 

grund av att stomin läckte. Detta upplevdes inte enbart som svårt men även förnedrande, 

särskilt om det skedde bland folk (Ramirez et al., 2014). Flera studier visade att även lukten 

och ljuden från stomin upplevdes av patienter som en bidragande orsak till att de stack ut och 

sågs som annorlunda, vilket patienter upplevde som en förändrad självkänsla (Ramirez et al., 

2014; Soares Mota, Calcagno Gomes & Madalosso Petuco, 2016; Thorpe & McArthur, 2016).) 

En patient beskrev hur hon upplevde sig annorlunda såhär: “I didn’t feel like I was a person 

any more. I felt more like a non-person, you know, because you’ve got these things on you 

and then you’ve got this attachment, and not knowing how to care for this” (Ramirez et al. 

2014, s. 5).  

I en studie framkom det att patienten upplevde det som mycket krävande att behöva gå 

igenom en sådan stor förändring som när de fick en stomi (Soares Mota & Calcagno Gomes, 

2013), särskilt när patienten aldrig tidigare hört talas om eller sett en stomi. Patienter 
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beskrev att de inte hade haft en aning om vad en stomi var innan de fick reda på att de var i 

behov av en operation som skulle resultera i en stomi. Saknaden av att åtminstone ha ett 

koncept av vad en stomi var och hur det skulle påverka deras livssituation medförde att 

patienter upplevde en frustration över den nya livssituationen (Soares Mota et al., 2016). 

Patienter beskrev upplevelsen av att vara annorlunda (Ramirez et al., 2014) och att det hade 

en stor inverkan på patienternas val att gömma sin stomipåse för andra. En studie visade att 

upplevelsen av att sticka ut i samhället var en påfrestande tanke som gjorde att patienter 

valde att inte se sin stomi, att titta bort för att inte känna obehag inför den (Soares Mota et 

al., 2016). En patient beskrev sin upplevelse av att se på stomin såhär: “well, you do feel 

mutilated really - you look down and here is this horrible thing, which looks like a sea 

anemone on top of Glastonbury Tor” (Thorpe et al. 2016, s. 1796). 

Det framkom att patienterna tre månader efter stomioperationen, fortfarande beskrev en 

upplevelse av chock och obehag enbart av tanken att de hade en stomi. En patient beskrev 

hur han när han hade tömt sin stomi bara ville täcka för stomin för att undgå att se den, för 

att slippa se sin egen kropp med en stomi (Thorpe et al, 2016). Patienter beskrev att de 

upplevt obehag i början när de hanterade sin stomi själva, att synen och lukten av stomins 

innehåll verkligen kom dem nära och att det var något de behövde anpassa sig till (Siew 

Hoon et al., 2015). Patienter upplevde sin stomi som oerhört oattraktiv, vilket medförde att 

patienten fick en förändrad självkänsla. Tio månader efter stomioperation så upplevde 

fortfarande en patient att stomipåsen var stor och synlig och det gick så pass långt att 

patienten inte ville se sig själv i spegeln med stomipåsen på. Patienten upplevde att den vart 

påmind om sin nya kropp och de begränsningar som den medförde, vilket upplevdes som en 

förändrad självkänsla (Thorpe et al., 2016).  

 

5.1.3 Nytt jag i sociala sammanhang 

Det visade sig i flera studier hur patienter upplevde att det var svårt att inrätta sig till livet 

med en stomi, särskilt de sociala sammanhangen drabbades hårt av de förändringar som 

stomin fört med sig. Patienter uttryckte hur lösningen blev att de skapade en separation och 

ett avstånd från det sociala livet som de tidigare hade haft (Ramirez et al., 2014; Thorpe & 

McArthur, 2016). I det första skedet efter stomioperationen upplevde patienterna en 

osäkerhet gällande sin stomi och valde därför att stanna hemma och avstå från det sociala 

umgänget utifall något skulle hända med stomin (Thorpe & McArthur, 2016). Det framkom 

att patienter valde att stanna hemma och boka av eventuella resor och utflykter vilket 

upplevdes begränsa deras sociala liv (Grant et al., 2011) Vardagliga aktiviteter som att träna 

upplevdes av patienter som orimliga på grund av risken för läckage från stomipåsen. 

Patienter beskrev en oro över att stomin skulle ge ifrån sig ljud, lukter eller att någon skulle 

upptäcka stomipåsen (Thorpe & McArthur,2016).  

Patienter upplevde ett problem i hur de skulle klä sig. De beskrev hur det huvudsakliga målet 

med klädseln var att skydda stomin och att den skulle göras osynlig för andra. Patienter valde 

kläder som satt löst, dels för att det inte skulle sitta åt mot stomin, men även för att minska 

synligheten (Grant et al.,2011) Patienter upplevde även ett behov av att alltid ha med sig extra 
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kläder när de befann sig utanför hemmet då de aldrig kunde veta i förväg om de skulle 

drabbas av läckage (Ramirez et al., 2014). De upplevde även att det skapades en avgränsning 

på grund av stomin som påverkade hur patienten kunde klä sig i sociala sammanhang för att 

känna sig både bekväm och snygg (Grant et al., 2011). En patient beskrev det såhär: 

When I first went out I had a shirt on and I said ‘now can you noticeanything, can you notice 

anything?’ and [my mates] said, ‘no we can’tnotice anything’, ‘are you sure you can’t notice 

that bag?’, ‘no we can’tnotice that bag there. (Thorpe & McArtur, 2016, s. 5).  

Ett antal artiklar visade att patienter upplevde sin partner som en stor källa till motivation 

och att deras partner var förstående gjorde att de vågade lita på sig själva och återgå till ett 

nytt jag i sociala sammanhang (Grant et al., 2011; Thorpe & McArthur,2016). För de patienter 

som inte hade en partner vid tillfället då de fick en stomi, blev det extra viktigt att de 

närmaste vännerna eller familjen hade en förståelse för situationen, det underlättade och 

möjliggjorde att patienterna kunde komma tillbaka till det sociala livet. Även de patienter 

som inte upplevde sig trygga med att visa eller berätta om sin stomi för omgivningen var det 

ett stort steg att de vågade visa sin kropp för de närmaste inom familjen eller vänkretsen 

(Thorpe & McArthur, 2016). 

Det framkom att sexualitet och intimitet ansågs av patienter som en omöjlighet vid tiden 

efter stomioperationen och patienter beskrev hur de inte kunde se sig själva vara intima med 

sin stomi. Det sexuella samlivet påverkades av att det väcktes tankar hos patienter som 

upplevde att deras partner inte längre såg dem som normala. En patient beskrev hur 

partnern valde att lämna henne efter stomioperationen, vilket sänkte hennes självförtroende 

och syn på sig själv (Soares Mota & Calcagno Gomes, 2013). Patienter upplevde förändringar 

i det sexuella samlivet till följd av stomin (Grant et al, 2011).  

 

5.2 Leva med en förändrad framtid 

Under temat Leva med en förändrad framtid beskrivs hur patienter upplevde närståendes 

stöd och hur de anpassade sig till det nya livet med en stomi. Här beskrivs även vad en stomi 

kan betyda i form av ett fortsatt liv. Subteman är Behov av stöd, Ett nytt liv och Acceptans. 

5.2.1 Behov av stöd 

En studie visade att patienter efter en stomioperation upplevde en frustration och ett ökat 

behov av stöd, särskilt tiden närmast efter operationen. Patienter beskrev hur deras rädsla 

och oro för stomin skulle bli en börda för resten av familjen vilket medförde att patienter inte 

delade med sig av sina upplevelser till sina närstående (Siew Hoon et al., 2015). Patienter 

uttryckte även en frustration över att de hade en stomi, upplevelser av obehag och besvär 

framträdde vilket påverkade patienten negativt (Thorpe & McArthur, 2016). En patient 

uttryckte hur denne upplevde en hjälplöshet trots att han var fullt medveten om att det inte 
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hade funnits något alternativ till att skapa en stomi. Patienten upplevde, trots den insikten, 

att han inte hade någon kontroll över sitt liv (Siew Hoon et al., 2015). Flera studier visade att 

patienter var oroliga över att de kunde skapa oro och stress för sina familjer vilket bidrog till 

att de höll mycket av sina upplevelser för sig själva. Dock ansåg patienter att de var i behov av 

stöd och det var viktigt att de fick hjälp med sin stomi av närstående, särskilt i den 

postoperativa perioden då de upplevde svårigheter i hanteringen av stomi. De upplevde även 

ett stort behov av stöd för att lära sig leva med sin stomi. (Siew Hoon et al., 2015; Thorpe & 

McArthur, 2016). Det framkom att det var vanligt att patienterna till en början fick hjälp av 

sina makar och/eller barn att sköta sin stomi. Patienterna beskrev hur deras närstående tog 

sig tid att lära sig om deras stomi och dess skötsel redan under sjukhusvistelsen, men efter 

utskrivning var det ännu viktigare att närstående assisterade i skötseln av stomin, vilket 

inkluderade både byte av påse och tömningarna vid behov (Siew Hoon et al., 2015). En 

patient berättade hur han blev överväldigad av allt som hade med stomin att göra, och därför 

lät sin fru sköta om stomin från början. Han förlitade sig helt och hållet på sin fru och hennes 

förmåga att sköta hans stomi, och det dröjde flera veckor efter att han kommit hem innan 

han började hantera sin egen stomi (Thorpe et al., 2016). 

I didn’t really take a lot of notice of it until we came home; I just went into the toilet and she 

(my wife) came with me and she just done it all; I just sat on a chair and didn’t even look at it. 

(Thorpe et al., 2016, s. 1798). 

Patienter som upplevde ett behov av stöd från andra gällande hur de skulle hantera 

eventuella läckage, upplevde att detta orsakade dem stress. En patient berättade att hennes 

stomi hade läckt och hur hennes dotter hade fått hjälpa henne i badrummet, som om hon 

vore en liten flicka (Thorpe et al. 2016).  

Det framkom att patientens acceptans av sig själv med en stomi och dennes behov av stöd 

påverkades starkt av att de hade en partner som kunde förstå dennes situation. Livet med en 

stomi underlättades av att ha en partner som insåg att de känslomässiga reaktionerna hängde 

ihop med den mentala förmågan att anpassa sig. Patienter beskrev hur deras behov av stöd 

var starkt sammankopplad med deras partners förmåga till anpassning av stomin (Thorpe & 

McArthur, 2016). Flertalet studier visade att patienter vars partner hade svårt att anpassa sig 

till deras stomi erfor smärtsamma upplevelser av att bli avvisad av sin partner (Siew Hoon et 

al., 2015; Thorpe & McArthur, 2016). Patienter beskrev hur de känslomässiga reaktionerna 

som kunde uppstå mellan dem och deras partner avtog med tiden, men att det kunde kvarstå 

för några patienter som berättade att de nu sov i olika sovrum och att de var mer som två 

vänner som levde tillsammans, än som ett par (Thorpe & McArthur, 2016). Patienter 

upplevde även motsatsen och en patient beskrev hur denne upplevde att stomin hade haft en 

minimal inverkan på relationen med sin partner: “there’s been no change to our relationship; 

in fact that’s made us very strong, very close, and there’s still a little sex there” (Thorpe & 

McArthur, 2016, s. 4). 

Det visade sig att behovet av stöd och omvårdnad från närstående bidrog till en djupare 

relation mellan patienten och den närstående medan de patienter som fann att deras 

närstående hade svårt att anpassa sig efter deras stomi upplevde dem som en källa till oro 

och besvikelse. Patienter beskrev hur behovet av stöd från närstående inte endast bestod av 
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hjälp med transporter eller stöd med hushållssysslor utan även bestod av ett stöd med 

skötseln av stomin (Thorpe & McArthur, 2016). Särskilt egna barn orsakade starka 

upplevelser hos patienter (Siew Hoon et al., 2015). En patient berättade att hennes son sagt 

åt henne att skärpa till sig vilket hade en stor negativ inverkan på hennes självförtroende. En 

annan patient upplevde att hennes dotter skämdes över hennes stomi och hade bett henne att 

inte prata om den. Patienter beskrev hur saknaden av stödet från familjen ersattes med 

stödet från vänner (Thorpe & McArthur, 2016). Vänner bidrog med praktiskt stöd men även 

känslomässigt stöd (Soares Mota & Calcagno Gomes, 2013), det hjälpte patienten att återfå 

sin självkänsla och självförtroendet för att återgå till det sociala liv de haft innan operationen 

(Thorpe & McArthur, 2016). 

 

5.2.2 Ett nytt liv 

Det framkom att efter en sådan stor förändring som stomin innebar blev det oerhört viktigt 

för patienterna att de kunde försona sig med det nya livet med en stomi. Patienter påpekade 

att det var av största vikt att de som patient hade en positiv inställningen till ett nytt liv 

(Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). Patienter framhöll hur svårt det kunde vara att hantera 

en stomi, särskilt i början när allt var nytt. En patient beskrev hur kunskapen om stomi och 

de färdigheter som behövdes för att sköta den var grunden till att patienten kommit tillbaka 

till ett så normalt liv som möjligt. Det var de praktiska svårigheterna som gjorde det 

besvärligt med stomiskötsel under den första tiden, men med träning och tålamod kom även 

de praktiska färdigheterna (Ramirez et al. 2014). Danielsen, Soerensen, Burcharh och 

Rosenberg (2013) beskrev hur en patient upplevde att genom att klara av att sköta stomin 

själv underlättades anpassningen till det nya livet. 

En studie visade att tiden det tog för patienter att anpassa sig skiljde sig åt avsevärt, det 

kunde ta alltifrån några veckor till några år. En patient beskrev hur denne efter flera år 

fortfarande inte hade försonat sig helt med livet med en stomi. Patienten beskrev vilket 

obehag stomi fortfarande förde med sig, och ofta slogs av tanken “varför just jag?” (Soares 

Mota et al., 2016). Det gällde för patienterna att hitta en god inställning och att de försökte se 

positivt på att stomin kunde bidra till ett bättre liv, att det var möjligt att komma tillbaka och 

återfå glädjen i livet (Soares Mota et al., 2016; Soares Mota & Calcagno Gomes, 2013). 

Patienterna uttryckte att de kände sig skeptiska till en början, men med tiden försökte de 

bortse från de negativa och de började leta efter det positiva som bidrog till ett nytt liv. 

Genom ett nytt liv och försoning kunde patienter uppnå en högre livskvalitet (Soares Mota et 

al., 2016).   

Patienter beskrev tydligt hur de lärde sig att hantera sin stomi genom att de vågade 

experimentera och komma fram till egna lösningar för att underlätta vardagen (Danielsen et 

al., 2013; Grant et al., 2011). En patient beskrev hur denne hade använt sig av en checklista 

för att undvika läckage. Checklistan bestod av små tricks och knep för att lättare klara av 

vardagen. De delade med sig av dessa små men viktiga tips till andra patienter, vilket kunde 

underlätta till ett nytt liv för fler patienter (Danielsen et al., 2013). De upplevde även en 

chans att lära av varandra och det upplevdes positivt att ha möjligheten att underlätta för 
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nydebuterade patienter att anpassa sig till stomin. För patienter som nyligen fått en stomi var 

det enbart positivt att träffa personer som klarade sig bra i vardagen och som kunde leva ett 

nytt liv med stomin (Danielsen et al. 2013; Thorpe & McArthur, 2016). En patient beskrev 

hur hon upplevde mötet med en annan patient som haft en stomi ett tag: "I spoke to this lady 

who’d had the operation at the same age as me two years ago; she’s living life to the full in 

every way now and it made me believe that there’s light at the end of the tunnel and that 

helped” (Thorpe och McArthur 2016, s. 5). 

Flera studier visade att patienter betonade vikten av att träffa andra patienter som redan 

levde med en stomi och som hade hittat vägen till ett nytt liv (Bonill-de-las-Nieves, 2014; 

Thorpe & McArthur, 2016). Patienter beskrev hur de fått känslomässigt stöd från andra 

patienter i samma situation och som redan tagit sig igenom liknande situationer, på så vis 

kunde de lära av varandra för att lättare kunna leva ett nytt liv med sin stomi (Bonill-de-las-

Nieves et al. 2014). 

 

5.2.3 Acceptans 

Det visade sig att för patienterna var operationen helt nödvändig för att fortsätta leva. Valet 

stod mellan att genomgå en stomioperation eller att dö (Soares Mota & Calcagno Gomes, 

2013; Soares Mota et al., 2016). När patienterna blev medvetna om bristen på alternativ för 

att uppnå livskvalitet i livet med en stomi började de att mobilisera krafter för att anpassa sig 

och acceptera sin situation (Soares Mota & Calcagno Gomes, 2013). Det var möjligt att återfå 

glädjen i livet samt återgå till en ny sorts normalitet genom acceptansen, Patienterna började 

må bättre och uppnådde en ökad livskvalitet (Soares Mota et al., 2016).  

After I had this stoma, I feel fine. I’m willing to eat, to work, to walk. At first I was worried 

because of these pouches, because I have to stick with it until the end of life. But not now, I feel 

good. Before I Was angry. I felt bad. Gradually I got better. I started sleeping well, eating well, 

eating all. I’m happy because I lead a good life. (Soares Mota et al., 2016, s 5). 

Valet för patienterna handlade om valet att leva (Soares Mota et al., 2016). Patienter ansåg 

att stomin innebar en förändring till det negativa (Ramirez et al., 2014). En studie visade att 

en patient uttryckte att det inte var stomin som var ett problem, utan det var om patienten 

inte hade fått stomin som det verkligen hade varit ett problem (Soares Mota et al. 2016). Det 

visade sig att även om patienter accepterade sig själva med stomin, så innebar det inte att de 

återvände till det omedvetna förhållandet mellan kropp och sinne som hade varit naturligt 

före stomioperationen. Patienter beskrev stomin som en del av sig själva, särskilt under tiden 

de anpassade sig till den, men de hoppades på att de i framtiden inte medvetet behövde tänka 

på stomin. 

Hopefully over the course of time it [will] become more second nature; I don’t think it’s there 

yet; I think I’m still conscious of it at the moment; I don’t know at what point I will forget it’s 

there but I can see it’s moving in that direction. (Thorpe et al., s 1798).   
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Sammanfattande var att patienterna som accepterade sin stomi var villiga att bygga på sin 

framtid och föreställde sig nya horisonter. Patienter uttryckte att de nu hade sett till att njuta 

av livet och särskilt barnbarnen, då livet var skört. Patienterna berättade att de hade gjort 

upp planer för livet igen, då de upplevde en acceptans av sin stomi. De berättade hur de 

återgått till arbetet trots att det aldrig mer kunde bli som förut, men med inställningen att de 

gjorde det bästa av situationen. Genom att acceptera sin stomi hade patienterna kommit till 

insikt om att de kunde göra vad de ville och att de kunde leva livet som de önskade (Hernán 

Ferreira Umpiérrez, 2013).  

The nurse told me that I can do everything I used to do before, even go to the beach she said, I 

don’t know, but if that’s the case, it’s luxury I wasn’t expecting, I have to be okey, thats what 

my daughter wants and that’s what I’m going to do. (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013, s 691). 

En studie visade att patienterna upplevde en uppskattning av att de fortfarande var i livet. 

Gemensamt för patienterna var deras önskan att få återse sina barn och att det var den 

största orsaken till att de trots allt ville leva (Grant et al, 2011). Patienter såg stomin som det 

som möjliggjorde ett liv, men även ett liv med bättre kvalitet än tidigare (Soares Mota & 

Calcagno Gomes, 2013). 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade på upplevelser som relaterade till den förändrade kroppen där patienter 

upplevde ett problem med anpassningen till begränsningar som påverkade dem i deras 

vardag, allt från upplevelse av försämrad rörlighet till att inte ha kontroll över sin kropp. Det 

framkom även att patienter kunde uppleva en förändrad självkänsla relaterat till den 

förändrade kroppen, vilket kan medföra en känsla av att vara annorlunda. Patienter med en 

stomi upplevde en isolering vilket bidrog till att de valde att avstå från sociala aktiviteter på 

grund av en oro för att stomin ska synas, lukta eller läcka. Det framkom att patienterna gärna 

valde stora bylsiga kläder i syfte att dölja stomin och med det upplevde patienterna en 

förändring av sitt jag. Det var vanligt förekommande att patienter upplevde en oro över att 

vara en börda för sin familj men när familjen var ett stöd för patienten hjälpte detta patienten 

att acceptera sin situation. I de fall där patienten inte hade någon partner så blev vännerna av 

en stor betydelse för att återgå till sitt sociala liv. När patienten accepterade sin nya situation 

gav det möjligheter att leva sitt liv till fullo. En stomi var ett val att leva, där familjen var det 

som fick patienter att kämpa vidare. 
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6 DISKUSSION 

Under avsnittet diskussion presenteras resultatdiskussionen, metoddiskussionen samt den 

etiska diskussionen. Resultatdiskussionen diskuteras relaterat till tidigare forskning samt 

vårdvetenskapligt perspektiv. I avsnittet metoddiskussion diskuteras den valda metoden 

samt tillvägagångssättet med dess styrkor och svagheter. I etikdiskussionen diskuteras etiska 

aspekter. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det under första temat Leva med ett förändrat jag att patienter 

upplevde kroppsliga förändringar som det tog tid att anpassa sig till. Patienterna beskrev hur 

stomin hade en stor inverkan på deras dagliga aktiviteter och de upplevde en begränsning av 

stomin och svårigheter i att kunna utföra de vanliga vardagssysslorna. Patienter upplevde 

förändrade måltidssituationer i olika stor utsträckning, allt från att undvika att äta under 

hela dagen till att lära sig vad som fungerar för den unika patienten i den nya livssituationen. 

Detta överensstämmer med Wiklunds (2003) beskrivning av den förändrade kroppen som 

unik för varje enskild patient och synen på den förändrade kroppen påverkar patientens hela 

upplevelse av sin kropp och hur den ska leva med förändringen, det underminerar 

identiteten hos patienten och det gör det svårt att tänka på annat. Det överensstämmer även 

med Lindqvist et al. (2008) beskrivning om den kroppsliga förändringen och hur den 

förändring som den medför speglar innehållet i patienters liv. Patienternas förmåga att 

hantera och lära sig leva med sin livssituation kan kopplas samman med Orems (2001) teori 

om egenvård, där egenvård står för att patienten har en styrka och kapacitet att främja eller 

bevara sitt välbefinnande genom praktiska handlingar. Patienten behöver lära sig vad som 

förväntas och krävs av dem och egenvård är något patienten lär sig och därmed uppnår 

egenvårdskapacitet.  

Resultatet visade att patienter upplevde en avsaknad av kontroll över sin kropp samt 

begränsningar som den förde med sig, såsom att lyfta tunga föremål eller böja sig ner. Det 

kan kopplas till Orems (2001) teori om egenvårdsbrist där hon beskriver egenvårdsbrist som 

att patienten inte besitter egenvårdskapaciteten och därmed blir i behov av vård, information 

eller utbildning. Det räcker med att det brister i någon av de tre kategorierna för att det ska 

resultera i egenvårdsbrist, exempelvis om patienten besitter kunskapen om hur den ska göra, 

men saknar färdigheter så uppstår egenvårdsbrist. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) så har sjuksköterskan en viktig roll att hjälpa patienten genom att främja hälsa och 

eventuellt fylla den kunskapslucka eller utbildningsbrist som kan finnas hos patient eller 

närstående för att ge patienter möjligheten att anpassa sig till det nya livet med en stomi. 

I resultatet framkom det att patienter upplevde en förändrad självkänsla som i många fall 

orsakades av att patienter var oroliga över hur stomin skulle uppfattas av andra och hur 

andra skulle reagera på stomin. Även oro för läckage påverkade självkänslan negativt och 

patienter upplevde läckage som förnedrande, särskilt bland folk. Självkänsla beskrivs som ett 
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komplext begrepp om hur individen uppfattar och utvärderar sig själv (Lindwall, 2011) och 

det framträder tydligt att patienterna upplever en förändrad självkänsla och en förändrad 

kroppsbild. Det föreligger en ökad risk för depression hos patienter med en förändrad 

självkänsla, och det kan upplevas svårt att vara socialt aktiv då individen är mer känslig för 

kritik och motgångar (Lindwall, 2011). Den förändrade självkänslan kan även kopplas till Dal 

Moro (2015) som menar att det psykosociala stödet är av stor betydelse för patientens 

utveckling av självkänslan och självkänslan tenderar att förändras över tid till det positiva.  

Det framkom under resultatet att den kroppsliga förändring som patienterna genomgick gav 

upphov till en frustration över den situation de befann sig i. Patienter upplevde sin stomi som 

oattraktiv och valde att inte se den, att titta bort för att undvika att se den. De ansåg att 

stomin påminde dem om deras förändrade kropp och de begränsningar den förde med sig. 

Detta kan kopplas till sjuksköterskan som har en viktig roll i handledning och stöttning av 

patienten (Burch, 2008) och de upplevelser patienterna har tyder på att de är i behov av 

professionell stöttning. Frustrationen och begränsningarna som patienterna upplevde kan 

stödjas genom information om eftervård och hjälpmedel som Patientlagen (SFS 2014:821) 

tydligt skriver vilket kan ge patienten verktyg att hantera de begränsningar de upplever i 

vardagen.  

Artiklar från resultatet visade hur patienter upplevde att det sociala umgänget hade minskat 

till följd av sin stomi. Då patienter upplevde det svårt att anpassa sig till stomin hade de valt 

att dra sig undan och ta avstånd från det sociala liv de hade innan stomioperationen. Detta 

särskilt när de nyligen fått en stomi då de kände oro över att stomin skulle lukta eller läcka. 

Detta överensstämmer tydligt när (Lindqvist et al., 2008) beskriver hur en förändrad kropp 

kan uppta hela patientens tankeverksamhet. En partner som stöttade patienten hjälpte och 

motiverade denne att återgå till ett socialt liv. Det kan kopplas till Persson et al. (2004) som 

beskriver hur närstående ofta hade en känsla av att “det här ska vi klara av tillsammans” 

vilket tyder på en gemenskap kring den förändrade livssituationen. För de patienter som inte 

levde med en partner blev vänner extra viktiga för att våga sig tillbaka till den sociala arenan. 

Dock upplevde patienter att kläder nu blivit ett svårt ämne. Kläder valdes nu utifrån 

bekvämlighet och hur väl de kunde dölja stomin och det upplevdes som en begränsning i 

livet. Enligt Wiklund (2003) ger en förändring av kroppen en ny syn på den, och det ger nya 

förutsättningar för att vara i världen. 

Artiklar från resultatet visade på hur det sexuella samlivet upplevdes som besvärligt efter en 

stomioperation. Patienter hade svårt att ens föreställa sig att vara intima med någon på 

grund av stomin. De upplevde även att deras partner såg dem som onormala och det fanns 

patienter som blev lämnade. Patienter upplevde inte enbart negativa konsekvenser av sin 

stomi gällande det sexuella samlivet. Det överensstämmer med Persson et al. (2004) som 

beskriver hur det sexuella samlivet kan vara svårt efter en stomioperation och att det är ett 

vanligt förekommande problem. Anledningen kan vara brist på information om de sexuella 

problem som en stomi kan medföra. Även Orems (2001) teori om egenvårdsbrist stämmer 

väl in då patienterna upplever brister i kapaciteten att uppnå hälsa och välbefinnande för sig 

själv. Orem beskriver tydligt att sjuksköterskan har en betydande roll för att undervisa och 

stötta patienten i dennes egenvårdsbrist för att kunna uppnå egenvårdskapacitet. 
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Under det andra temat Leva med en förändrad framtid framkom det i resultatet hur behovet 

av stöd hade en stor betydelse för patienten. Efter stomioperationen så var det vanligt att 

patienten upplevde frustration och hjälplöshet och en rädsla för att stomin skulle bli en börda 

för de närstående. Detta kopplas till Persson (2008) hur viktigt det är att vården även ser de 

närstående och hur de främjar hela familjens hälsa när en patient drabbas av en stomi. De 

närstående som är mer aktivt involverade i behandlingen av patienten känner att de får ett 

mer känslomässigt stöd genom att vara delaktig.  

Det framkom i resultatet att patienter beskrev hur de närstående tog sig tid att lära sig om 

deras stomi och dess skötsel redan under sjukhusvistelsen. Det underlättade efter 

utskrivningen när patienten kom hem och kunde få stöd och assistans av de närstående, 

speciellt när patienten upplevde sig överväldigad av allt nytt som stomin förde med sig i det 

vardagliga livet. Detta överensstämmer inte med Persson (2008) som menar att det kan 

uppstå problem med att närstående underlättar för patienten att anpassa sig och acceptera 

den nya livssituationen. Assistansen och stödet från de närstående kunde underlätta för 

patienten, men enligt Orem (2001) så ska assistans endast ges om egenvårdsbehovet är större 

än egenvårdskapaciteten, eftersom det är viktigt att inte ta ifrån patienten vad den klarar av 

själv. Detta kan förtydligas, om patienten klarar av att utföra en handling så bör närstående 

låta patienten utföra den, även om det kan vara tidskrävande för patienten.    

I resultatet visade det sig att patienter beskrev hur deras självkänsla påverkades starkt av att 

de hade en partner som kunde förstå situationen som patienten befann sig i, hur 

anpassningen till livet och stomin underlättade om partnern kunde se och förstå patientens 

känslomässiga reaktioner. Detta betonar McMullen et al. (2014) tydligt med hur partnern till 

patienten känner att det kan vara en ömsesidig önskan att som närstående vara involverad 

genom att stötta och vara delaktig. Det är viktigt att vara ärlig mot varandra och använda sig 

av rak kommunikation för att främja samarbetet i relationen och kring stomin.   

Artiklar från resultatet visade hur patienter beskrev att det var av största vikt att som patient 

ha rätt inställning till förändringen för att nå acceptans. Det upplevdes svårt i början att 

hantera sin stomi, men med kunskap och praktiska färdigheter gavs möjlighet till att hantera 

sin stomi och därmed återgå till ett nytt liv. Dessa upplevelser kan anknytas till Burch (2008) 

beskrivning av att tidigt lära sig hantera sin stomi förenklar anpassningen till den nya 

livssituationen. Det visade sig även att det tog tid för patienterna att anpassa sig till livet med 

en stomi, vissa patienter upplevde fortfarande ett obehag trots att de levt med stomin i flera 

år. Just tiden skriver Dal Moro (2015) bör ses som en avgörande faktor för acceptans av en 

förändrad kropp, både för patienten själv och dennes närstående. I detta fall anser 

uppsatsförfattarna att det skulle kunna betyda att patienter upplever det viktigt med en 

positiv inställning och att ha förmågan att se det positiva, att med tiden anpassa sig till den 

nya livssituationen. 

Det visade sig i resultatet hur patienter kunde hitta lösningar på vardagliga problem genom 

att de vågade experimentera. Gemensamt för patienter som delade med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter till andra var att de upplevde att det gav dem möjligheter att lära av 

varandra. Det ansågs betydelsefullt att få stöd från andra patienter som också levde med en 

stomi, och att dela med sig av erfarenheter gynnade alla. Detta kan knytas an till skötseln av 
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stomin där både Burch (2013) och Williams (2007) beskriver att genom exempelvis 

experiment med kosten kunde patienter hitta vad som fungerar för just dem, vilket gjorde det 

enklare för patienterna att hantera sin nya situation.  

I resultatet framkom det att en stomioperation var nödvändig för patienterna för att överleva, 

valet om en stomi handlade om valet att leva. För att uppnå livskvalitet mobiliserade 

patienterna krafter för att acceptera och anpassa sig till sin nya livssituation. De patienter 

som kommit till insikt att stomin gav dem möjligheten till ett bättre liv började må bättre och 

upplevde en högre livskvalitet. Detta knyts an till sjuksköterskans roll där Burch (2008) 

beskriver hur sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller handledning och stöttning av 

patienter och att sjuksköterskans främsta syfte är att främja ett så självständigt liv som 

möjligt. Patientens insikt av att stomin gav möjlighet till ett bättre liv överensstämmer med 

Orems (2001) teori om hur viljan, motivationen och de inre resurserna samverkar och 

hjälper patienten ut ur en temporär egenvårdsbrist. 

Under det andra temat beskrivs det slutligen hur patienterna upplevde stomin som en del av 

dem själva, men patienterna hoppades på att i framtiden ha en mer omedveten relation till 

stomin. Patienterna ville bygga på sin framtid och återgick till arbete trots att dem visste med 

sig att det inte kunde bli som förut, men med inställningen att nå en acceptans av att leva 

med en förändrad framtid. Dessa upplevelser knyts an till Persson et al. (2004) som påpekar 

att det är nödvändigt med en positiv attityd till stomin och livssituationen för att nå 

acceptans, även om det innebär en stor förändring som påverkar livet. Patienter beskrev en 

tacksamhet och en upplevelse av att detta klarar vi av. Patienterna hade kommit till insikt att 

de kan göra vad de vill i livet, men med vissa begränsningar. Det beskrivs tidigare under 

resultatet hur patienterna ville bygga på sin framtid och visste med sig att allt inte kunde bli 

som förr, vilket även kan kopplas till Orems (2001) teori om egenvårdskapaciteten, där hon 

beskriver hur viktigt det är att ha en förståelse och acceptans för sitt eget omvårdnadsbehov, 

för att kunna reflektera över den. Ett antagande görs av uppsatsförfattarna att de patienters 

uppskattning till livet var det som möjliggjorde en acceptans, eller det som möjliggjorde ett 

nytt liv.  

 

6.2 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes för att kunna granska tidigare publicerad forskning inom valt 

problemområde. Enligt Dahlborg Lyckhage (2012) har kvalitativa studier som mål att öka 

förståelsen för exempelvis upplevelser. Då syftet var att beskriva patienters upplevelser av 

den förändrade kroppen efter en stomioperation lades all fokus på att granska kvalitativa 

artiklar. Forskning med kvantitativ ansats valdes bort till förmån för forskning med kvalitativ 

ansats, för att skapa möjligheter att besvara syftet. Även att genomföra empiriska studier 

valdes bort då tid saknas för att ha en möjlighet att genomföra en sådan studie. Genom att 

använda Evans (2002) beskrivande syntes gavs möjlighet till att djupare förstå fenomenet, 

där resultatet endast ska beskrivas och inte tolkas. Fenomenet har med människors 

upplevelser, erfarenheter, behov eller förväntningar att göra. En styrka med en beskrivande 
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syntes är att den är lämplig att använda när syftet är att beskriva en upplevelse, som i syftet 

av detta arbete. De resultat som framkommit är inte generaliserbara då det handlar om 

enskilda patienters upplevelser, inte heller innefattar resultatet alla de artiklar som kan 

besvara syftet, då arbetet i sig inte är stort nog. Författarna kan inte garantera att de funnit 

allt tillgängligt material genom sina sökningar. 

En litteratursökning genomfördes i början av arbetet för att säkerställa att det fanns 

tillräckligt med publicerat material inom valt problemområde. Vid val av sökord diskuterades 

dessa flitigt och stora övergripande sökord blev utgångspunkten. Genom en snabb sökning 

med sökorden “stoma or ostomy or colostomy or ileostomy” gav i databasen CINAHL Plus 

7465 st träffar. Detta gav information om att tillräckligt med material finns tillgängligt för att 

genomföra denna litteraturstudie. Antalet träffar minskade genom olika kombinationer med 

sökord men med gemensamma inklusionskriterier samt exklusionskriterier. Att lägga till 

eller kombinera olika sökord minskade antalet träffar till en mer överskådlig lista, men även 

innehållet blev mer relevant då sökorden användes för att hitta artiklar som besvarar syftet. 

Gällande de sökord som användes kan det inte garanteras att det inte finns fler artiklar att 

hitta i kombinationer av andra sökord än de som nu använts. Till arbetet valdes 13 artiklar ut 

för att granskas och analyseras. Två artiklar föll bort efter en diskussion mellan 

uppsatsförfattarna då det ansågs ha betydelse för resultatet att det skulle gå att jämföra 

artiklarna med varandra för att kunna se likheter och skillnader. De två artiklar som valdes 

bort ansågs ha ett alltför avvikande kulturellt levnadssätt för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna jämföras med övriga artiklar. Förutom CINAHL Plus söktes artiklar även i databasen 

PubMed, båda databaserna innehåller vårdvetenskaplig forskning. Vid sökningar i CINAHL 

Plus valdes “peer reviewed” för att garantera att artiklarna var vetenskapligt granskade, 

denna valmöjlighet fanns inte i databasen PubMed så där fick vi själva kontrollera att artikeln 

var granskad genom att läsa den, detsamma gällde vid sekundärsökning. Valda sökord 

redovisas i Bilaga A.  

Genom att använda inklusionskriterier samt exklusionskriterier valdes artiklar ut där 

patienterna var över 18 år, dock sattes aldrig någon övre åldersgräns. Detta kan ha påverkat 

resultatet då det kan ha funnits olika upplevelser av att leva med en stomi bland yngre 

patienter än vad de patienter som var över 18 år upplevde. Artiklar som var äldre än fem år 

exkluderades, vilket betyder alla artiklar publicerade 2011 eller tidigare. Detta kan ha 

påverkat resultatet då forskning som passerat fem år exkluderats, detta för att använda så 

aktuell forskning som möjligt. Tidsintervallet sattes till 2012–2017 för att garantera att så ny 

forskning som möjligt användes i resultatet. Dock används en artikel från 2011 för att den på 

ett tydligt sätt speglar de skillnader som kan upplevas av patienter med stomi och artikeln 

kom till författarnas kännedom genom en sekundärsökning. Gällande kön valdes att 

inkludera alla då syftet var könsneutralt. Även alla stomityper eller orsaker till stomi 

inkluderades, då syftet inte exkluderar någon specifik typ av stomi. Det gjordes ingen 

urskiljning av temporär stomi gentemot permanent stomi. Detta för att upplevelsen av att 

leva med en stomi inte behöver innebära att stomin är permanent.  

Genom att kvalitetsgranska de valda artiklarna kontrollerades det att artiklarna höll en hög 

kvalité för att kunna inkluderas i arbetet. Kvalitetsgranskningen följde Fribergs (2012a) 

granskning av kvalitativa artiklar. De frågor som användes i kvalitetsgranskningen var 
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svårbedömda och bedömdes enbart av författarna och med deras begränsade subjektiva 

förmåga. Resultatet visas i bilaga C. Att genomföra en egen kvalitetsgranskning ökar arbetets 

trovärdighet, men påverkas även av författarnas begränsningar i att genomföra en 

kvalitetsgranskning.  

De valda artiklarna har sitt ursprung i olika delar av världen, som Storbritannien, Danmark, 

USA, Uruguay, Spanien, Brasilien samt Singapore. Detta visar på en bred och gemensam 

uppfattning gällande patienters upplevelser vilket ökar trovärdigheten av resultatet.  

Uppsatsen skrevs av två personer, vilket kan tolkas som både positivt och negativt. En styrka 

med att skriva i par är att det blir tillfälle för reflektion och diskussioner, vilket kan resultera i 

en bredare utformning och innehåll av arbetet. Svagheten med att skriva i par är att det sätter 

stort krav på en god samarbetsvilja från båda parterna för att arbetet ska bli väl utformat. 

Arbetet kan inte helt skrivas efter egna önskemål och planering, det underlättar för 

uppsatsförfattarna om båda parterna kommer överens och är öppna för förslag av varandra. I 

detta arbete så upplevde båda parterna att det var en god samarbetsvilja och de båda var 

öppna för reflektioner, diskussioner och förslag.    

 

6.3 Etikdiskussion 

Vetenskapliga artiklar ska innan publicering genomgå en vetenskaplig granskning (Codex, 

2017). I uppsatsen har endast vetenskapligt granskade artiklar kommit i användning för att 

säkerhetsställa att etiska överväganden var gjorda innan publicering. Enligt Polit och Beck 

(2012) anses artiklar som redan är godkända av etiska komitéer höja trovärdigheten på 

arbetet. Citat användes för att förstärka resultatet och för att öka trovärdigheten av resultatet. 

Citaten var skrivna på engelska och de behölls på originalspråket för att undvika en 

förändring av innebörden. Att ta med citat ses i denna uppsats inte som något etiskt problem 

då citaten har referens till författare och sidnummer. Referenshantering har följt APA-

manualen för att tydligt hänvisa till använd källa och för att undvika plagiat, vilket Codex 

(2017) menar är otillåtet, liksom att förfalska, fabricera, eller stjäla data. Uppsatsförfattarna 

anser att det inte har förekommit problem relaterat till etik under arbetets gång, då det 

endast användes redan vetenskapligt granskade artiklar.   

7 SLUTSATS 

I resultatet framkom det att en stomioperation hade en stor inverkan på patienternas liv och 

att upplevelserna skilde sig åt mellan patienterna. Det framkom att patienter upplevde sina 

liv som begränsade av stomin med upplevelser av förluster av tidigare förmågor och att de 

även upplevde ett behov av hjälp från närstående. Patienter upplevde även en tacksamhet 
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över att vara i livet samt upplevelser som förändrad självkänsla och en positiv inställning till 

framtiden var centrala. Genom detta resultat besvarades syftet då det tydligt beskrev hur 

patienter upplevde den förändrade kroppen efter en stomioperation. Slutsatsen blir att alla 

patienters upplevelser är unika och att en stomi kan innebära en stor omställning i livet för 

patienten och dennes närstående.  

Upplevelserna kan inte generaliseras men de kan bidra till att ge sjuksköterskan en inblick i 

hur patienter kan uppleva den förändrade kroppen med en stomi. Sjuksköterskan bör få en 

bättre förståelse och en ökad medvetenhet för patienter med stomi och deras upplevelser. 

Sjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad och kan med mer kunskap och 

erfarenheter om stomipatienters upplevelser bidra till bättre vård och främja hälsa hos denna 

patientgrupp.  

Med en bredare uppfattning om patienters upplevelser kan sjuksköterskan förbereda 

patienter och närstående på eventuella effekter av stomin. Förslag på vidare forskning blir att 

undersöka närståendes perspektiv och hur sjuksköterskan kan nyttja forskningen för att få en 

helhetsbild av närståendes upplevelser då dem påverkas i stor utsträckning.  
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

 

Databas Sökord Inklusionskriterier Antal 
träffar 

Använda artiklar 

CINAHL 
Plus 

Stoma OR ostomy 
OR colostomy OR 
ileostomy AND 
impact of AND 
patient 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

20 Impact of a temporary stoma 
on patients’ everyday lives: 
feeling of uncertainty while 
waiting for closure of the 
stoma 

CINAHL 
Plus 

Stoma OR ostomy 
AND social AND 
adaptation 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

15 Living with ostomy: perception 
and expectations from a social 
phenomenological perspective 

CINAHL 
Plus 

Stoma OR ostomy 
AND social AND 
experience AND 
change 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

8 Patients’ Experience of 
Performing Self-care of 
Stomas in the Initial 
Postoperative Period 

CINAHL 
Plus 

Stoma OR ostomy 
AND body image 
AND change 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

15 Adjusting to bodily change 
following stoma formation: a 
phenomenological study 

CINAHL 
Plus 

Stoma OR ostomy 
AND patient OR 
patients AND 
changes AND living 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

9 Living with digestive stomas: 
strategies to cope with the new 
bodily reality 

PubMed (Stoma AND social 
adaptation) 

Fulltext 
2012-2017 
Engelska 

21 Social adaptation following 
intestinal stoma formation in 
people living at home: a 
longitudinal phenomenological 
study 

CINAHL 
Plus 

Stoma AND living 
process 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

8 REPERCUSSIONS IN THE 
LIVING PROCESS OF 
PEOPLE WITH STOMAS 

PubMed (Ostomy AND 
adaptation AND 
personhood) 

Fulltext 
2012-2017 
Engelska 

1 “I didn’t Feel Like I Was a 
Person Anymore”: Realigning 
Full Adult Personhood after 
Ostomy Surgery 

CINAHL 
Plus 

Ostomy AND living 
process AND 
changes* 

Fulltext 
2012-2017 
Peer reviewed 
Engelska 

1 Changes in the process of 
living of ostomized patients 
after surgery 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

 

Författare, årtal, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

1.  
Författare: 
Bonill-de-las-
Nieves, 
C., Celdrán-
Mañas, 
M., Hueso-
Montoro, C., 
Morales-Asencio, 
J. M., Rivas-
Marín, C., 
& Fernández-
Gallego, M. C.  
 
Årtal:  
2014  
 
Tidskrift: 
Revista Latino-
Americana 
de Enfermagem  

Living with 
digestive stomas: 
strategies to 
cope with the 
new bodily 
reality  

Beskriva de 
strategier 
stomipatienter 
använder för att 
hantera den nya 
kroppen  

Metodval: 
Edmund Husserl’s 
beskrivande 
fenomenologi 
  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
21 patienter 
  
Analysmetod: 
Beskrivande analys  
  
Ansats: 
Kvalitativ 
 

Strategier som 
användes var 
hantering av 
stomin med 
nära 
sammankopplin
g med 
autonomi  

2.  
Författare:  
Danielsen, A. K., 
Soerensen, E. E., 
Burcharth, K., & 
Rosenberg, J.  
 
Årtal:  
2013 
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 

 

 

 

 

 

Impact of a 
temporary stoma 
on patients' 
everyday lives: 
feelings of 
uncertainty while 
waiting for 
closure of the 
stoma  
 
 
 
 
 

Patienters 
upplevelser av 
temporär stomi i 
det dagliga livet.  

Metodval: 
Hermeneutik 
fenomenologisk  
  
Datainsamling: 
Gruppintervjuer 
  
Medverkande: 
7 patienter 
  
Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
  
Ansats: 
Kvalitativ 
 

Temporär stomi 
leder till känslor 
av osäkerhet 
relaterade till 
stomins 
varaktighet. 
Detta leder till 
känslor av 
stigmatisering 
och oro. 
Undervisning 
ledd av 
personer med 
stomi gav en 
insikt om hur 
livet kan vara 
med en stomi.  
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3.  
Författare: 
Grant, M., 
McMullen, C. 
K., Altschuler, 
A., Mohler, M. 
J., Hornbrook, M. 
C., Herrinton, L. 
J., & ... Krouse, R. 
S.  
 
Årtal: 2011 
 
Tidskrift: 
Oncol Nurs Foru
m  

 

GENDER 
DIFFERENCES IN 
QUALITY OF LIFE 
AMONG 
LONGTERM 
COLORECTAL 
CANCER 
SURVIVORS WITH 
OSTOMIES   

 
 

Att beskriva de 
skillnader som 
kan finnas 
mellan könen 
gällande känslor 
av oro och 
anpassningen till 
livet med en 
stomi. 

Metodval: 
Riktad och 
summativ 
innehållsanalys 
  
Datainsamling: 
Fokusgrupper 
  
Medverkande: 
33 patienter 
  
Analysmetod: 
Hsieh & Shannon 
(2005). 
  
Ansats: 
Kvalitativ 

 

Gemensamma 
problemområde
n uppstod 
gällande diet, 
fysisk aktivitet, 
socialt stöd och 
sexualitet. Kvinn
or uttryckte mer
 psykosociala pr
oblem än männ
en.  

 

4.  
Författare: 
Hernán Ferreira 
Umpiérrez, A.  
 
Årtal: 
2013 
 
Tidskrift: 
Text 
& contexto Enfer
magem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVING WITH AN 
OSTOMY: 
PERCEPTIONS 
AND 
EXPECTATIONS 
FROM A SOCIAL 
PHENOMENOLO
GICAL 
PERSPECTIVE  

Att förstå stora 
händelser  
som påverkar 
livet hos 
patienter med 
kolostomi, samt 
deras 
förväntningar på 
omvårdnaden. 
 

Metodval: 
Social 
fenomenologisk 
metod enligt Alfred 
Schütz 
  
Datainsamling: 
Djupgående 
intervjuer 
  
Medverkande: 
9 patienter 
  
Analysmetod: 
Kvalitativ 
dataanalys 
  
Ansats: 
Kvalitativ 
 

Individerna i 
studien fick en 
förståelse av 
hur viktigt det 
är med 
anpassning till 
situationen, det 
sociala livet och 
arbetslivet. Det 
framkom även v
ilka förväntning
ar patienterna h
ade på sjuksköt
erskan. 
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5.  
Författare: 
Ramirez, M., 
Altschuler, A., 
McMullen, C., 
Grant, M., 
Hornbrook, M., & 
Krouse, R. 
  
Årtal: 
2014 
  
Tidskrift: 
Medical 
Anthropology 
Quarterly  

 

"I didn't feel like I 
was a person 
anymore": 
realigning full 
adult Personhood 
after ostomy 
surgery  

Syftet är att 
beskriva hur 
patienter 
upplever det att 
få en stomi samt 
deras process till 
Anpassningen av 
densamma.  

Metodval: 
Deskriptiv studie 
  
  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
30 patienter 
  
Analysmetod: 
Auerbach & 
Silverstein (2003)  
  
Ansats: 
Kvalitativ 

Resultatet 
visade på att 
det gick att 
acceptera sin 
stomi men att 
några individer 
fortfarande 
hade en del 
kroppsliga och 
psykiska 
problem en tid 
efter operation. 
Detta ger en 
insyn i hur en 
stomi kan 
förändra en 
individs 
uppfattningar 
om kroppen och 
kulturen.  

6.   
Författare: 
Siew Hoon, L., 
Wai Chi Chan, S., 
& Hong-Gu, H.  
  
Årtal: 
2015  
  
Tidskrift: 
Cancer Nursing 

 

Patients’ 
Experiences of 
Performing Self-
care of Stomas 
in the Initial 
Postoperative 
Period  

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
upplevelser av 
att sköta om den 
egna stomin 
tiden efter 
operation  

Metodval: 
Kvalitativ 
beskrivande design 
härledd från ett 
tolkande paradigm 
  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
12 patienter 
  
Analysmetod: 
Tematisk analys 
  
Ansats: 
Kvalitativ 
 

kunde 
identifiera fem 
teman, för 
att underlätta 
övergången till 
att själv sköta 
stomin  

7.   
Författare: 
Soares Mota, M., 
& Calcagno 
Gomes, G. 
  
Årtal: 
2013 
  
Tidskrift: 
Journal of 
Nursing 

Changes in the 
process of living 
of ostomized 
patients after 
surgery  

Syftet är att 
belysa de 
livsstilsförändrin
gar patienter 
genomgår efter 
en 
stomioperation.  

  

Metodval: 
Deskriptiv studie 
  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
9 patienter 
  
Analysmetod: 
Tematisk analys 

Det framkom 
att vissa 
patienter 
upplever en 
stomi som 
något positivt 
medan andra 
behöver mer 
stöd och tid att 
anpassa sig till 
den. En 
stomipåse 
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Ansats: 
Kvalitativ 
 

kunde orsaka 
stress och ett 
behov av nya 
rutiner samt att 
utveckla 
färdigheter att 
hantera 
stomin.   

8.   
Författare: 
Soares Mota, M., 
Calcagno Gomes, 
G., & Madalosso 
Petuco, V. 
  
Årtal: 
2016 
  
Tidskrift: 
Text & contexto 
Enfermagem 

 

 

Repercussions in 
the living process 
of people with 
stomas  

Syftet är att 
identifiera 
negativ 
återverkan som 
en stomi har på 
livet.  

Metodval: 
Deskriptiv studie 
  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
8 patienter 
  
Analysmetod: 
Tematisk analys 
  
Ansats: 
Kvalitativ 

 

Patienterna 
beskrev olika 
känslor efter 
stomi 
operationen, 
och de var 
oroliga över 
egenvården av 
stomin. De 
upplevde 
komplikationer 
men kunde 
ändå leva med 
sin stomi och 
känna lycka.  

9.  
Författare: 
Thorpe, G., 
Arthur, A., & 
McArthur, M. 
  
Årtal: 
2016 
  
Tidskrift: 
Disability & 
Rehabilitation 

 

Adjusting to 
bodily change 
following stoma 
formation: 
a phenomenologi
cal study      

Att förstå 
upplevelsen av 
att leva med en 
stomi, med fokus 
på den 
kroppsliga 
förändringen  

Metodval: 
Longitudinell 
fenomenologisk 
studie 
  
Datainsamling: 
Djupgående 
ostrukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
12 patienter 
  
Analysmetod: 
Colaizzi (1978), van 
Manen (1990) och 
Smith & Osborn 
(2008). 
  
Ansats:  
Kvalitativ 

Stomin 
förändrade den 
taget för givna 
relationen till 
sig själv 
relaterat till 
utseende, 
funktion samt 
undergrävde 
enheten 
kroppen och 
jaget. Med tiden 
minskade medv
etenheten om 
den förändrade 
kroppen och 
övergick till 
anpassning 
och acceptans.  
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10.  
Författare: 
Thorpe, G., & 
McArthur, M. 
  
Årtal: 
2016 
  
Tidskrift: 
Disability and 
Rehabilitation  

  

Social adaptation 
following 
intestinal Stoma 
formation in 
people living at 
home: a 
longitude 
phenomenologic
al study.  

Förståelse av 
upplevelser att 
leva med stomi. 
Fokusering på 
hur stomin 
påverkar det 
sociala livet över 
tid.  

Metodval: 
Longitudinell 
fenomenologisk 
studie 
  
Datainsamling: 
Djupgående 
ostrukturerade 
intervjuer 
  
Medverkande: 
12 patienter 
  
Analysmetod: 
Colaizzi (1978), van 
Manen (1990) och 
Smith & Osborn 
(2008). 
  
Ansats: 
Kvalitativ 

 

Resultatet visar 
att deltagande i 
sociala 
sammanhang, 
relationen till 
sig själv med 
förändringar 
och utmaningar 
samt att sätta 
och uppnå nya 
mål påverkar 
individernas 
upplevelser.  
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

 

Frågor ställda vid kvalitetsgranskning: 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  
2. Är syftet klart formulerat?  
3. Är metoden tydligt beskriven?  
4. Är undersökningspersonerna väl beskrivna?  
5. Finns det väl beskriven dataanalys?  
6. Svarar resultatet på syftet?  
7. Har författarna tolkat studiens resultat?  
8. Argumenterar författarna för studiens resultat?  
9. Förs det några etiska resonemang?  
10. Finns det en metoddiskussion?  
11. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?  
12. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden?  
13. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
14. Har data analyserats väl? 
 
Poängsättning: Ja = 1 poäng, Ja, men vagt = 0,5 poäng, Nej = 0 poäng.  
Kvalitet: Låg = 0 – 4 poäng, Medel = 5 – 9 poäng, Hög = 10 – 14 poäng. 

 

 

Titel 1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kvalitet 

Impact of a temporary 
stoma on patients' 
everyday lives: feelings 
of uncertainty while 
waiting for closure of 
the stoma (2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Living with an ostomy: 
perceptions and 
expectations from a 
social 
phenomenological 
perspective (4) 

1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 0,5 1 1 13,5 

“I didn’t feel like I was a 
person anymore: 
realigning full adult 
personhood after 
ostomy surgery (5) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Repercussions in the 
living process of people 
with stomas (8) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 10 

Social adaptation 
following intestinal 
stoma formation in 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 14 
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people living at home: a 
longitudinal 
phenomenological study 
(10) 

Living with digestive 
stomas: strategies to 
cope with the new 
bodily reality (1) 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1 1 12,5 

Adjusting to bodily 
change following stoma 
formation: a 
phenomenological study 
(9) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 13,5 

Body image concerns 
after colorectal cancer 
surgery 

1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3,5 

Patients experiences of 
performing self-care of 
stomas in the initial 
postoperative period (6) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 

Gender differences in 
quality of life among 
long-term colorectal 
cancer survivors with 
ostomies (3) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 13,5 

Changes in the process 
of living of ostomized 
patient after surgery (7) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
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