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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När patienter drabbas av sjukdomar som till exempel rektalcancer, morbus 
chron och ulcerös kolit kan stomi utgöra en del av behandlingen. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor saknar kunskaper om att vårda patienter med stomi samtidigt som deras roll 
anses vara av stor vikt för patienternas välbefinnande. Problem: Kunskapsbrister hos 
allmänsjuksköterskor gällande omvårdnad av patienter med stomi då deras liv påverkas av 
att leva med stomi. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Metod:  
En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes vilken baseras på elva stycken 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Upplevelser som framkom i resultatet 
delades in i tre teman: ”Emotionell påverkan”, ”Vardagliga förändringar” och ”Acceptans av 
att leva med en stomi”. Utifrån dessa teman framkom sex subteman: ”Att känna oro”, ”Att 
känna frustration”, ”Att känna skam”, ”Att leva med en förändrad kropp”, ”Att hindras fysiskt 
i sitt liv”, ”Att förlora kontroll”. Slutsats: Livet med stomi medför vardagliga förändringar 
och påverkan på patienternas emotionella tillstånd inför sin kropp och sin nya situation. 
Dessa upplevelser kan i sin tur komma att förändras och patienterna kan komma att 
acceptera stomin över tid. Patienterna upplever en avsaknad gällande information rörande 
skötsel av stomin och stöd rörande att leva med stomi. I resultatet framkommer även att 
patienter till följd av sin stomi möter ett sjukdomslidande, ett vårdlidande och ett livslidande 

Nyckelord: patientupplevelser, stomi, litteraturstudie, tarmsjukdom, lidande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Background: When patients suffer from sicknesses such as rectal cancer, Chrons disease 
and ulcerative colitis, then ostomies can be a course of treatment. Earlier research show that 
nurses lack knowledge to be able to care for patients with ostomies while expected to have an 
important role in the patients’ well-being.  Problem: Lack of knowledge from the general 
nurse about ostomy care impacts patients since their lives are affected by living with a stoma.  
Aim: To describe patient´s experiences of living with a stoma. Method: A literature review 
based on ten qualitative scientific articles with descriptive synthesis. Results: Experiences 
shown in the results were divided into three themes: “Emotionell influence”, “Changes in 
everyday life” and “Acceptance of living with a stoma”.  Out of these themes came six 
subthemes: “To feel worry”, “To feel frustration”, “To feel shame”, “To live with a changed 
body”, “To be limited physically in one´s life”, “To lose control”.  Conclusion: Life with a 
stoma brings daily changes and influences the patients emotional state in relation to their 
body and their new situation. These experiences can in their turn evolve and patients can 
come to accept the stoma over time. Patients experiences a lack of information concerning 
ostomy care and support in living with a stoma. The results show that patients due to their 
ostomy experience suffering related to illness, to care, and to life. 

Keywords: patient experience, ostomy, literature study, bowel disease, suffering 
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1 INLEDNING  

Att överleva en sjukdom som cancer eller drabbas av morbus chron alternativt ulcerös kolit 
kan leda till ett liv med stomi. Samtidigt som patienter blir friska, blir livet aldrig som det 
tidigare varit. Utifrån de intresseområden som verksamma inom sjukvården önskat ökad 
vetenskaplig kunskap om har författarna valt att undersöka sjuksköterskans vårdande av 
patienter med stomi, på Södertälje sjukhus avdelning 18. Intresset för ämnet väcktes hos oss 
under vår verksamhetsförlagd utbildning då vi mötte patienter med stomi. Även vid 
yrkesutövande har författarna haft möten med stomiopererade patienter, vilket har väckt 
frågor hos oss gällande omvårdnaden kring patienter som är stomiopererade. De 
stomiopererade patienter som författarna mött har oftast varit äldre och multisjuka. För 
några år sedan insjuknade en bekant som är mitt i livet, i ulcerös kolit med besvärande och 
allvarliga symptom som ledde till stomioperation. Att leva med stomi ger upphov till frågor 
kring identitet, kroppsuppfattning, sexliv och ett socialt liv. Sjuksköterskan är 
omvårdnadsansvarig och i professionen ingår det att lindra patienters lidande. Banbrytande 
sjuksköterskor och teoretiker såsom Nightingale och Eriksson menar att lidande inte enbart 
har med sjukdomen att göra, utan detta handlar även om otillräcklig vård eller information. 
Det räcker inte med att behandla enbart sjukdomen utan sjuksköterskan bör även ta hänsyn 
till patientens behov och begär. Därför menar författarna att det är av vikt att som 
sjuksköterska inneha kunskaper om hur livet ser ut för patienter som fått stomi. Hur 
hanterar patienterna ett liv efter stomioperationen, och hur påverkas deras vardag? 
Examensarbetet ger en möjlighet till fördjupad kunskap och förståelse gällande patienters 
upplevelser av att leva med stomi. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs de begrepp och definitioner som återfinns i detta examensarbete: 
definition, orsaker till stomi och omvårdnad vid stomi och begreppet lidande ur Erikssons 
vårdvetenskapliga teori. Detta följt av sjuksköterskans ansvar gällande patientens lidande 
enligt lagar och styrdokument, tidigare forskning inom ämnet och problemformuleringen.  

2.1 Definition, orsaker och omvårdnad vid stomi. 

Under denna rubrik ges en definition av vad en stomi är samt vilka sjukdomar som kan 
orsaka att patienter får stomi. Vidare följt av information om omvårdnad vid stomi och 
material. 
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2.1.1 Definition 

Stomi har sin språkliga rot i grekiskans stoʹma, vilket betyder mun (Nationalencyklopedin, 
2006). Stomi definieras som ”Kirurgisk konstruktion av en konstgjord öppning (stoma) för 
tömning av kroppens avfall (urin eller avföring)” (Svenska Mesh, 2016). Stomi innebär att ett 
snitt läggs genom buken där tarmen läggs upp och sutureras fast. Sedan sätts en platta runt 
öppningen där en påse fästs på (Järnhult & Offenbartl, 2013). Stomin kan vara permanent 
eller tillfällig beroende på behandling; skall tarmen avlastas/vila behövs stomin endast en 
kortare period (Järnhult & Offenbartl, 2013). 

2.1.2 Orsaker till att patienter får stomi  

Att patienter får stomier är en följd av olika besvär/sjukdomar från tarm och urinvägar. 
Morbus chron och ulcerös kolit är inflammatoriska tarmsjukdomar som tillsammans med 
cancer i tarmens olika delar är de vanligaste orsakerna till att en patient får stomi (Burch, 
2013). Vid inflammatoriska sjukdomar såsom morbus chron och ulcerös kolit kan en stomi 
innebära en tillfällig lösning för att en del av tarmen skall få vila och läka ihop, tillsammans 
med kostrestriktioner och läkemedelsbehandling (Järnhult & Offenbartl, 2013). Vid ulcerös 
kolit drabbas patienten av sår i tjocktarmen, vilket kan orsaka rektalblödning. I första skedet 
behandlas patienterna med läkemedel. Om läkemedel inte utgör tillräcklig behandling ses 
stomioperation som en annan utväg. Ileostomi kan innebära att rektum, anus och hela kolon 
avlägsnas, i detta fall blir stomin permanent. Vid en mer tillfällig lösning är syftet att behålla 
sfinktereffekten i anus så avföring kan passera när patienten endast är i behov av en tillfällig 
ileostomi alternativt när flertalet operationer ska genomföras. Morbus crohns sjukdom kan 
sträcka sig från munnen och ner i anus. Vid operation försöker man rädda så stora delar av 
tarmen som möjligt för att se till att patienten kan tillgodose sig näringsämnen (Burch, 
2013).  

2.1.3 Omvårdnad vid stomi 

Omvårdnad och skötsel av stomi skiljer sig beroende på i vilken del av tarmen patientens 
stomi är upplagd. Namn på stomin visar vilken del av tarmen som läggs upp: ileostomi 
avlastar/vilar tunntarmen medan kolostomi avlastar/vilar tjocktarmen. Vid en ileostomi 
läggs denna i distala ileum på höger sida av patientens buk och på likadant sätt vänster sida i 
sigmoideum vid kolostomi (Burch, 2013). Nackdelar för patienter med ileostomier är att 
tarminnehållet i den delen av tarmen är rikligt och tunnflytande samt frätande och 
irriterande för huden. Besvär med snabb påfyllnad av påsen utgör en ökad risk för läckage 
(Järnhult & Offenbartl, 2013). Vid ileostomi behöver patienterna tömma påsen ungefär fyra 
till sex gånger om dagen (Burch, 2013). Kolostomin är mer lättskött och behöver i regel 
endast tömmas en gång per dag av patienten. Tarminnehållet i denna del av tarmen är mer 
tjockflytande samt mindre frätande än i tunntarmen. De flesta patienter med kolostomi kan 
utföra något som kallas irrigation som är en sköljning av tarmen, vilket underlättar deras 
vardag. Speciell utrustning används i form av en slang och en tratt som förs in i stomins 
öppning. Vatten spolas in i tarmkanalen för att sedan tömmas ut, varpå tarmen töms på 
avföring. En liten stomipåse kan sedan fästas på och patienten behöver inte oroa sig över att 
det kommer avföring under dagen (Burch, 2013). Vid koloncancer är det vanligt att stomin 
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blir permanent då rektum eller anus måste opereras bort. Dock kan stomin bli tillfällig om 
dess syfte är att avlasta den del av tarmen som skall läka efter operation för att sedan kunna 
koppla ihop tarmen igen (Järnhult & Offenbartl, 2013).  

Flertalet besvär och komplikationer kan drabba patienter med stomi, därav bör patienterna 
regelbundet besöka en sjuksköterska för råd och undersökning av stomiområdet. Problem 
med läckage kan orsaka skador på huden i form av rodnad och hudirritation. Utan 
omvårdnad kan detta orsaka sår, blödningar och infektioner (Burch, 2013).  

Materialvalet är av stor vikt för patientens omvårdnad då de olika stomipåsarna är anpassade 
efter tömningsbehov. Valet av material utgår från i vilken del av tarmen patienten har sin 
stomi. Vid ileostomi används en öppningsbar påse då den behöver tömmas ofta. Vid 
kolostomi används en sluten påse då patienterna inte behöver öppna denna lika ofta för 
tömning och därmed byts hela påsen. Vanligast är att stomin är uppdelad i två delar. Den ena 
delen består av en mjuk platta som fästs runt stomadelen på huden. På denna platta fästs den 
andra delen som utgörs av stomipåsen som oftast är mjuk i ett tygliknande material. Det 
finns även påsar där platta och stomipåse sitter samman i en och samma enhet, vilket 
innebär att såväl platta som påse byts varje gång den töms på avföring. De olika 
stomimaterialen väljs individuellt utifrån den specifika patientens behov och tycke (Burch, 
2013). 

2.2 Lagar och riktlinjer inom hälso-och sjukvården 

Sjuksköterskor inom vård och omsorg har ett ansvar att förhålla sig till lagar och riktlinjer i 
omvårdnaden av patienter. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att skydda 
patienter från vårdskada. En vårdskada definieras såväl en kroppslig eller psykisk skada, 
sjukdom, dödsfall såväl som ett lidande. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska ses den komplexitet det innebär att arbeta som sjuksköterska i dagens vård och 
omsorg: 

” Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation, 
inkluderande kunskap om komplexa behov och problem som rör till exempel 
kommunikation, kognition, andning, cirkulation, ätande och nutrition, uttömningar, 
personlig hygien, aktivitet och rörlighet, sömn och vila, smärta, psykosociala-, andliga- och 
kulturella faktorer.” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s.4)  

Sjuksköterskan skall även inneha förmåga att informera och undervisa patienter och 
anhöriga i syfte att uppnå så optimal vård och omvårdnad som möjligt. Sjuksköterskan skall 
ha en god förmåga att kunna kommunicera på ett lättförståeligt sätt samt förvissa sig om att 
patienterna erhållit adekvat information för kommande omvårdnads åtgärd/behandling. Det 
är även av vikt att sjuksköterskan är lyhörd för när patienten har ett utökat 
informationsbehov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 
ställs krav på god vård gentemot patienter, vilket innebär dels god hygienisk standard och 
dels god kvalité. Vidare beskriver lagen att patientens rätt till att deras behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet tillgodoses. Patientens självbestämmande och integritet skall 
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respekteras. Val av behandlingsmetod skall utgå ifrån samhällsetiska och individuella 
aspekter [HSL](SFS, 2017:30). Liknande formuleringar kan ses i Patientlagen (2014:821) i 
kap 5 beskrivs hur patienten bör göras delaktig i sin vård och behandling. Egenvård utformas 
i enlighet med patientens självbestämmande och förutsättningar. Även närståendes 
delaktighet i att utforma vården görs gällande i denna lag under förutsättning att sekretessen 
tillåter detta (Patientlagen, 2014:821). Sjuksköterskans arbete är starkt präglat av 
International Council of Nurses etiska kod från 2014 med fyra grundläggande områden som 
sjuksköterskan ansvarar för, nämligen främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 
att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2.3 Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenteras vad tidigare forskning visar ur sjuksköterskans erfarenheter 
av att vårda patienter med stomi samt anhörigas erfarenheter av att ha en närstående med 
stomi. 

2.3.1 Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med stomi 

Sjuksköterskans roll ses som oerhört viktig gällande omvårdnaden av patienter med stomi. 
Även i patienternas möjligheter till rehabilitering och autonomi efter en stomioperation 
anses sjuksköterskans kunskaper och stöd som en viktig del i den process patienten 
genomgår (Chang, Lee, Pearson, Kahn, Elliott & Rubenstein, 2002; Santos Ardigo & 
Nazareth Amante, 2013).   

För att uppnå bättre egenvård och välbefinnande hos patienterna med stomi bör 
sjuksköterskor uppmärksamma vilka hinder och resurser som finns hos patienten. 
Komplikationer som kan uppstå efter stomioperation kan reduceras hos patienter som är 
autonoma och kan vårda sin stomi på egen hand. Ytterligare en följd av att patienterna lär sig 
att vårda sin stomi på egenhand är reducerade sjukvårdskostnader. Dessa kostnader gäller 
såväl för patienten som sjukvården då patientens autonomi leder till mindre kontakt mellan 
patient och sjukvård. När patienten har ett ökat välbefinnande samt har kapaciteten att ta 
hand om sig själv minskar även sjukfrånvaro i relation till omvårdnad av stomin (Lo, Wang, 
Wu, Hsu, Chang & Hayter, 2011). I en studie gjord av Andersson, Engström och Söderberg 
(2010) betonas även dem vikten av information och utbildning till patienter med stomi. Här 
kunde man även se att löpande information och omvårdnadsåtgärder var mycket värdefulla 
under hela processen från det att patienten blev stomiopererad.  

Att få god omvårdnad, specifikt inriktad på den sjukdom eller problematik man lider av, är 
en rättighet för alla patienter. Sjuksköterskan har en uppgift och en skyldighet att vårda 
patienter med stomi och spelar en viktig roll vid tillhandahavandet av pedagogiskt stöd. 
Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med stomi ska byggas på kunskap gällande dessa 
patienters behov. Studier visar att sjuksköterskor saknar den kunskap som krävs gällande 
vård av patienter med stomi. Denna kunskapslucka påverkar således patienter som får sämre 
vägledning i att leva ett liv med stomi (Bagheri, Sharifan, Behboudi Far, Pouresmail & 
Kavousi, 2016).  
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Studier som gjorts för att undersöka sjuksköterskans roll inom stomivård visar att det finns 
brister i den information som ges till patienter gällande omhändertagande och medföljande 
konsekvenser av att leva med stomi. Dessa brister hör samman med att allmänsjuksköterskor 
saknar kunskaper om stomivård (Bagheri et al., 2016; Cross, Roe, Wang, 2014; Spiers, Smith, 
Simpson & Nicholls, 2016; Duruk & Hulya, 2013). Det finns en rad olika faktorer som 
påverkar sjuksköterskors kunskapsnivå gällande vård av patienter som lever med stomi, en 
av dessa variabler är hur länge sjuksköterskan har varit verksam inom vården. Andra faktorer 
är utbildningsnivå och sjuksköterskans möjlighet att kunna ta till sig faktalitteratur om 
ämnet samt deltagande vid vetenskapliga lärotillfällen gällande vård av patienter med stomi. 
Vidare framkommer det att allmänsjuksköterskor inte anser sig vara ansvariga för vårdandet 
av patienter med stomi (Duruk & Hulya, 2013).   

Det visar sig att sjuksköterskor innehar låga till mycket låga kunskaper om skötsel av stomi, 
komplikationer av stomi och om olika symtom i relation till stomin. Dessa sjuksköterskor 
visar även på låg kunskap gällande patienter med stomi och deras möjligheter till olika 
former av aktivitet. Det finns även kunskapsluckor hos sjuksköterskorna gällande sexliv hos 
patienter med stomi (Bagheri et al., 2016). Det framkommer även att utbildning hos 
sjuksköterskor gällande vård av patienter med stomi är begränsad till teori. Det visar sig att 
det finns ett glapp mellan den kliniska verkligheten och de teoretiska kunskaperna som 
sjuksköterskorna erhållit (Chang, Lee, Pearson, Kahn, Elliott & Rubenstein, 2002; Santos 
Ardigo & Nazareth Amante, 2013). Samtidigt påvisas att sjuksköterskor som får utbildning 
och erfarenheter av att vårda patienter med stomi, visar högre självförtroende och större 
säkerhet i att kunna tillgodose god vård (Cross et al., 2014).  

2.3.2 Anhörigas erfarenheter av att ha en närstående med stomi  

Familjens och anhörigas stöd är viktigt för personer med stomi. För att kunna vara ett bra 
stöd har de anhöriga ett behov av att känna sig delaktiga i vården av patienten. Efter 
utskrivning från sjukhus är det de närstående som kan uppmuntra och stötta patienten. En 
av sjuksköterskans roller är att informera anhöriga till stomipatienter om olika aspekter av 
att leva med stomi (Ferreira-Umpiérrez & Fort-Fort, 2014) Forskning visar att patienter som 
får hjälp av anhöriga med skötsel av stomin drabbas av färre komplikationer såsom till 
exempel hudirritation orsakad av stomin. Blandade upplevelser beskrivs hos anhöriga vilka 
vårdar en familjemedlem som genomgått en stomioperation. En del anhöriga beskriver det 
som en självklarhet och de känner sig bekväma med att utföra omvårdnad av stomin medan 
andra känner sig osäkra inför att vårda sin närstående. Faktorer som påverkar anhörigas 
förmåga och vilja att vårda sin närstående är den aktuella relationen och historien mellan 
den stomiopererade patienten och de anhöriga samt vilken mening som tillskrivs vårdande 
av stomi. Känslor som kan komma upp och hindrar anhöriga till att vårda sin närstående är 
ångest och aversion (McMullen, Wasserman, Altschuler, Grant, Hornbrook & Lijestrand et 
al., 2011). Det framkommer att anhöriga som vårdar en närstående som fått en stomi till följd 
av cancersjukdom lider av depression och ångest i större utsträckning än anhöriga till 
patienter som överlevt cancersjukdom utan att ha fått en stomi (Cotrim & Pereira, 2008). 
Tidigare forskning visar även att anhöriga till patienter med stomi upplever att information 
och rådgivning angående stomin och dess konsekvenser är otillfredsställande. Denna brist på 
information och rådgivning till närstående påverkar sedan patienten och dennes liv 
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(Ferreira-Umpiérrez & Fort-Fort, 2014; Persson, Gustavsson, Hellström, Fridstedt, Lappas & 
Hultén, 2005).  

2.4 Vårdvetenskaplig teori  

Den vetenskapliga grunden för detta examensarbete utgörs av Erikssons (2015) teori om 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Denna teori har valts då livet med stomi antas 
utgöra en omställning för patienten, vilket skulle kunna medföra ett lidande. Upplevelser och 
känslor patienterna har kan utgöra olika former av lidande vilka kan tydliggöras och 
identifieras genom Erikssons (a.a.) teori om lidande. Eriksson (2014) belyser även att 
vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är grunden i vårdandet. Patienten bör ses 
som en helhet av kropp, själ och ande och inte som ett objekt. Vårdrelationen bör vara 
ömsesidig och bygga på respekt inför patientens vilja samt en lyhördhet från sjuksköterskan 
så att relationen inte blir tvingande. Genom en god vårdrelation skapas de bästa 
förutsättningar för en god vård för patienten. 

2.4.1. Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

Eriksson (2015) lyfter fram tre olika former av lidande, sjukdomslidande, vårdlindade och 
livslidande. Att pinas, våndas, kämpa och utstå är alla ord som kan beskriva ett lidande. 
Lidandet beskrivs även som en process där lidandet även kan innebära att försonas i sin 
situation.  

Sjukdomslidande yttrar sig genom hur en behandling av en sjukdom kan orsaka lidande, 
framförallt när patienten tillfogas smärta. Eriksson (2015) poängterar hur den kroppsliga 
smärtan fokuseras till en del av kroppen och får hela människans uppmärksamhet, vilket 
leder till en problematik när människan inte kan bemästra lidandet. Det som också görs 
tydligt i sjukdomslidandet är hur patientens känslor kring sjukdomen kan ses genom skam, 
förnedring och en känsla av skuld. Även de anhörigas lidande bör beaktas, då deras lidande 
vara värre än patientens.  

Vårdlidande kan se ut på olika sätt och delas upp i fyra delar enligt Eriksson (2015): 

- Att kränka patientens värdighet, vilket innebär att människan inte får vara människa fullt 
ut, således minskas patientens möjlighet att utnyttja sina hälsoresurser. Detta kan innefatta 
nonchalans i vårdpersonalens bemötande av patienten och slarv i själva vården. En 
kränkning av patienten kan också vara att inte ta hänsyn till etiska förhållanden, till exempel 
att inte skyla patienten vid olika omvårdnadsåtgärder. Patienten kan själv tillskriva sig en 
minskad känsla av värdighet, genom skuld och skam. Alla patienter skall uppleva att de blir 
tagna på allvar och de skall behandlas utifrån ett korrekt, anständigt och respektfullt sätt. 
(a.a.). 

-Fördöma och straffa kan liknas vid kränkningen. Denna kategori särskiljs för att belysa det 
faktum att vårdpersonalen är överordnad i relationen till patienten på grund av 
faktakunskaper inom hälso- och sjukvården. Därmed kan sjuksköterskan bedöma vad som är 
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bäst för patienten. Sjuksköterskan bör alltid beakta att varje patient är unik och gör sina egna 
val. Att ta över och utföra omvårdnadsåtgärder åt en patient som kan utföra dessa själv, 
innebär att fördöma och kränka (a.a.). 

-Maktutövning kan orsaka stort lidande hos patienten. Maktutövning inom hälso- och 
sjukvården handlar om att frånta patienten dess frihet i form av tvingande behandlingar utan 
att ge patienten möjlighet att själv välja. Att inte ta patienternas önskemål och uttryck på 
allvar anses vara en kränkning samt maktutövning och patienten tillskrivs en maktlöshet 
vilket inte är förenligt med karitativ vård (a.a.). 

-Utebliven vård eller icke vård kan innefatta slarv eller okunskap i att se var patientens 
vårdbehov ligger. Oavsett om det gäller indirekt vanvård eller småslarv här och var utgör det 
en kränkning av patientens värdighet som därmed orsakar ett lidande. Detta kan ligga till 
grund för hela hållningen och synen på motivet till att vårda. Det kan beskrivas som ett antal 
element som sträcker sig från livsförstörande till livgivande vård. Det livsförstörande och 
kränkande kan ses utifrån olika vårdlidande aspekter. Detta ses som utebliven vård och 
därmed ett vårdlidande (a.a.).  

Livslidande är det lidande som relateras till att leva, något som berör människans 
livssituation där plötslig ohälsa eller sjukdom kan göra att ens liv rubbas. Livslidande kan 
således innebära allt från ett hot mot ens existens till en social rubbning där personen inte 
längre kan göra samma saker som man tidigare gjort. Detta betyder livet ställs på sin spets 
och människan upplever sin förintelse i form av svår sjukdom. Detta skapar rädsla och 
förtvivlan samtidigt som en kampanda växer fram. När en människas liv påverkas av 
sjukdom och smärta kan det leda till ett förlamande tillstånd där människan påtvingas en 
drastisk livsförändring vilket strider mot det invanda och naturliga hos individen. Tid bör ges 
till patienten att finna ett nytt sätt att se mening i livet igen för att på så vis kunna finna sin 
nya identitet. Detta kan visa sig genom att personen ger upp och inte orkar när situationen 
ses som hopplös. Mötet med denna hopplöshet kan ses i samband med obotlig svår kronisk 
sjukdom och patienten kan uppleva livsleda (a.a.). 

2.5 Problemformulering 

Att vårda patienter som har en stomi är inte ovanligt för sjuksköterskor som arbetar inom 
sjukvården. Att patienter får en stomi kan bero på olika sjukdomstillstånd vilket drabbar 
både kvinnor och män i varierande ålder. Vårdtiden direkt efter operationen är ofta en period 
där mycket information och undervisning skall ges till patienten gällande den praktiska 
skötseln kring stomin samt de eventuella konsekvenser en stomi kan medföra i patienternas 
vardag. Sjuksköterskan har en viktig roll i att främja patientens möjligheter till autonomi och 
en god rehabilitering. Forskning visar på att sjuksköterskor saknar kunskaper rörande 
omvårdnad av patienter med stomi. Kunskapsluckorna hos sjuksköterskor kan ses bero på 
otillräcklig utbildning av sjuksköterskor gällande omvårdnaden av patienter med stomi. 
Detta anses vara en grundorsak till bristande vård av patienter med stomi. Tidigare forskning 
påvisar att anhörigas delaktighet och närvaro är av stor vikt för patienternas välbefinnande 
och omvårdnad. Det framkommer även att anhöriga upplever att den information som ges till 
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dem och deras närstående är otillräcklig. Detta drabbar ytterst patienterna och riskerar att 
bidra till ett ökat lidande för dem. I de styrdokument och lagar samt etiska koder som finns 
gällande sjuksköterskans ansvarsområde återkommer sjuksköterskans uppgift att lindra 
patientens lidande. För att sjuksköterskan skall kunna bemöta patienter på bästa sätt behövs 
därför ytterligare kunskaper om att vårda patienter med stomi. Denna kunskap kan öka 
sjuksköterskors förståelse för och insikt om patienternas egna upplevelser av att leva med 
stomi och tillföra sjuksköterskor möjligheter till att lindra ett eventuellt lidande hos 
patienten. Ökad kunskap hos sjuksköterskan kan därmed bidra till utveckling av vården av 
patienter med stomi. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. 

4 METOD 

En kvalitativ metod i form av en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes, 
beskriven enligt Evans (2002), valdes då det lämpade sig väl utifrån syftet, att beskriva 
patienters upplevelser av att leva med stomi. Denna metod består av fyra delar, vilka återges 
under genomförande och dataanalys. Att skapa en ökad förståelse för en företeelse, händelse 
eller ett fenomen är kvalitativa studiers yttersta mål (Friberg, 2012). Evans (2002) skiljer 
tolkande och beskrivande synteser från varandra. I en litteraturstudie med beskrivande 
syntes sker en beskrivande sammanfattning av de redan befintliga kvalitativa studierna. 
Dessa skapar innehållsbeskrivningar som på så vis syntetiseras, vilket skapar något nytt 
(Friberg, 2012). Polit och Beck (2012) menar att syftet i litteraturstudier avgörs av vad 
studien vill uppnå. Dessa studier kan ge en grund till kommande forskning, då de ger en 
överblick av det rådande forskningsläget. 

4.1 Urval och datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes fram via databaserna CINAHLplus och PubMed samt genom 
manuella sökningar, via Google Scholar, efter att de valda artiklarnas referenslistor 
granskats. Sökorden bestämdes utifrån arbetets problemformulering och syfte. Samtliga 
sökord visas i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1: Använda sökord. 

ostomy  nurs* health following stoma surgery 

colostomy rehabilitation patients experience 

ileiostomy quality of life  self care 

stoma gender young adults 

 
Avancerade sökverktyg användes för att finna artiklar relevanta för examensarbetet. De flesta 
artiklar har hittats via tillvalet ”find all my search terms” och sökoperatorerna: AND eller OR 
samt vid användning av trunkering. Tillvalen advanced och peer-review har använts. För att 
ytterligare begränsa antal träffar och öka träffsäkerheten har tillvalen Fulltext, abstract 
available, publikations år 2008–2017 använts. Se bilaga A, sökmatris för att i detalj se 
sökorden som används till respektive artikel.  

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle svara an på litteraturstudiens syfte och utgå ifrån en 
kvalitativ ansats. Inledningsvis söktes artiklar från 2012 och framåt. Då alltför få resultat 
framkom utökades sökningen, sökningen gjordes istället på artiklar publicerade mellan 
2008-2017. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, det vill säga att de genomgå Peer 
Review, vara skrivna på engelska, inneha full text och abstract. Både artiklar rörande kvinnor 
och män inkulderades. Endast artiklar med informanter över 18 års ålder har inkluderats.  

Exklusionskriterier: Artiklar utan vetenskaplig utgångspunkt, kvantitativa artiklar och 
artiklar som inte motsvarar syftet med denna studie exkluderades, liksom artiklar skrivna på 
annat språk än engelska. 

De  artiklar som valdes ut till litteraturstudien söktes fram utifrån syfte och 
problemformulering (se bilaga B). En elfte artikel inkluderades för att öka bredden på 
datamaterialet vilket ger en ökad förståelse för det studerade fenomenet. Efter att artiklarna 
granskats objektivt gjordes en sammanfattning av syfte, metod och resultat. Utifrån Fribergs 
(2012) granskningsmall gjordes en noggrann och objektiv kvalitetsgranskning för att kvalitén 
på data skulle säkerhetsställas. Granskningsmallen ser bland annat till artiklarnas bakgrund, 
syfte, metod, resultat, hur data analyserats samt att de är vårdvetenskapliga. Av 
granskningsmallens 14 frågor valdes 10. De fyra frågor som valdes bort var: “Finns det någon 
omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i sådana fall beskriven?”, 
”Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?”, ”Hur har författarna tolkat 
studiens resultat” och ”Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?”. 
Frågorna exkluderades då liknande frågor redan fanns med i kvalitetsgranskningen och att 
de därmed var irrelevanta. De återstående tio frågorna omformulerades så att de kunde 
besvaras med Ja eller Nej. Till exempel omformulerades frågan ”Vad är syftet? Är det klart 
formulerat” till ” Finns det ett tydligt syfte formulerat?”. Istället för frågan ”Vad visar 
resultatet?”, valde författarna att använda sig av frågeställningen ”Svarar resultatet an på 
syftet?”, då denna frågeställning lättare gick att besvara samt ansågs vara mer relevant då 
syftet var att granska kvalitén. Svaren poängsattes så att varje Ja blev ett poäng, och totalt tio 
frågor kunde alltså ge tio poäng. 8–10 poäng gav hög kvalité, 5–7 gav medelkvalité och 0–4 = 
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låg kvalité (se bilaga C). I dataanalysen ingick sedan de artiklar som nådde hög kvalité i 
kvalitetsgranskningen. 

4.2 Genomförande och dataanalys  

 
Evans (2002) beskrivande syntes följdes i dataanalysen, vilket betyder att resultatdelarna i de 
valda artiklarna syntetiseras. Metodens fyra steg beskrivs enligt följande: I första steget 
samlades data in via de förbestämda urvalskriterierna. Artiklarna kvalitetsgranskades och 
relevansen diskuterades i relation till litteraturstudiens syfte. Artiklarna fick varsin kod i 
form av en siffra för att förhindra missförstånd och öka tydligheten. I andra steget inleddes 
analys av data, artiklarnas resultatdel lästes ett flertal gånger och nyckelfynd identifierades. 
Nyckelfynden bestod utav meningar som svarade an på studiens syfte. Författarna skrev ner 
studiens syfte på en lapp och hade det ständigt framför sig vid läsningen av artiklarna. Detta 
gjordes för att inte frångå det fenomen som valts att studera, till exempel att istället börja 
beskriva sjuksköterskors upplevelser istället för patienters. Läsningen gjordes först enskilt av 
författarna som sedan läste igenom artiklarna tillsammans och diskuterade innehållet. 
Analysen utgick ifrån liknande detaljer och likheter i nyckelfynden, därefter samlades alla 
nyckelfynd på en lista för att få en överblick. För ökad förståelse användes lexikon vid 
översättning av artiklarna. Efter läsning av de utvalda artiklarnas resultat framkom 160 
nyckelfynd. De nyckelfynd som trädde fram fick samma siffra som tillhörande artikel så att 
författarna kunde gå tillbaka till originaldata då resultatet skrevs.  

Nyckelfynden ledde fram till steg tre där teman och subteman formades. Skillnader och 
likheter i nyckelfynden identifierades. Likheter hos nyckelfynden formade teman som sedan 
ledde till subteman vilka gav en djupare förståelse av det studerade fenomenet. Både teman 
och subteman omformulerades under arbetets gång för att upplevelserna skulle tydliggöras. 
Inledningsvis skapades två teman och sex subteman, efter en noggrann analys skapades ett 
tredje tema då det inte passade in under de redan två befintliga teman. I det sista steget 
trädde fenomenet fram, beskrevs och fick en högre grad av förståelse. Resultatet skrevs först 
med referenser till varje enskild artikel, då författarna eftersträvade att hålla sig så nära data 
som möjligt och få en överblick över resultatet. Sedan bearbetades texten samman utan 
referenser då författarnas egna resultat trädde fram. Slutligen lades referenserna på plats. 
Teman skapade rubrikerna i resultatet och subteman underrubrikerna. I texten skrevs även 
nyckelfynden ut i form av citat som hänvisade tillbaka till ursprungsartiklarna för att ge en 
möjlighet till läsarna att gå tillbaka till originaldata, vilket visar på trovärdighet och kvalité i 
arbetet. Se tabell 2 för ett exempel på skapandet av teman och subteman utifrån nyckelfynd i 
analysprocessen.    

Tabell 2: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Why, at this age I have to do this 
operation to create this stoma 

Emotionell påverkan Att känna frustration 
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(tearing)… I am so frustrated. 
(Lim, Chan & He, 2015, s. 189) 

… 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.  (Lim et. Al, 2015, 
s.189) 

Vardagliga förändringar Att hindras fysiskt i sitt liv 

I told him that one can enjoy life 
only while one is alive ... if there is 
no life, there is no enjoyment and 
quality of life. So it is very 
important to face this problem 
[and live] positively. (Zhang, 
Wong Zheng You, 2011, sid.1407)  

Acceptans av att leva med en 
stomi 

 

 

4.3 Etiska överväganden  

Artiklar som användes i litteraturstudien är publicerade i vetenskapliga tidskrifter,  
granskade av minst två oberoende källor en så kallad peer reviewd process och godkända vid 
en forskningsetisk granskning. Detta visar på hög kvalité hos artiklarna samt att de är 
moraliskt accepterade. Under arbetets gång har författarna förhållit sig till gällande regler 
och riktlinjer för förfalskning, fusk genom stöld och plagiering av forskningsdata. Med detta i 
åtanke har författarna arbetat med den text som skrivits så att inget plagierats från de 
vetenskapliga artiklarna (Codex, 2017). Citat ifrån de vetenskapliga artiklarna har återgivits i 
originalspråk. Det yttersta etiska ansvaret för detta examensarbete har författarna, som 
strävat mot att förhålla sig neutralt till studiens resultat, utan att styras av egna värderingar. 
Samtliga artiklar som används i examensarbetet redovisas (Polit och Beck, 2012). Författarna 
har kontinuerligt arbetat med sin förförståelse och ständigt bedrivit en dialog med varandra 
för att minimera risken att egna värderingar genomsyrar analysen. Analys av data till 
forskning skall ske på ett tillförlitligt, uppriktigt och objektivt sätt (Codex, 2016). 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas studiens resultat, och följande tre teman har skapats utifrån de 
vetenskapliga artiklarna och deras återfunna nyckelfynd: ”Emotionell påverkan”, ”Vardagliga 
förändringar” och ”Acceptans av att leva med en stomi”. Dessa tema innehåller följande sex 
subteman ur syntesen; ”Att känna oro”, ”Att känna frustration”, ”Att känna skam”, ”Att leva 
med en förändrad kropp”, ”Att hindras fysiskt i sitt liv”, ”Att förlora kontroll”.  

Tabell 3: resultatet av analysen: teman och subteman 

Tema Subtema 

Emotionell påverkan - Att känna oro 
- Att känna frustration 
- Att känna skam 

Vardagliga förändringar - Att leva med en förändrad kropp 
- Att hindras fysiskt i sitt liv 
- Att förlora kontroll 

Acceptans av att leva med en stomi  

 

5.1 Emotionell påverkan 

Patienters beskrivningar visade att stomin utgjorde en emotionell påverkan. Dessa känslor 
rymde så väl fysiska som psykiska aspekter och hade en påverkan på patienternas 
vardag. Utifrån temat emotionell påverkan delas in följande subteman: att känna oro, att 
känna frustration och att känna skam. Dessa redovisas nedan. 

5.1.1 Att känna oro 

Initialt efter att patienterna fått sin stomi upplevde de ett helt spektrum av känslor. Oro var 
en av de känslor som patienterna brottades med. Oron avspeglade sig på olika delar av livet. 
Denna känsla handlade hos många om att klara sin vardag efter stomioperationen. Oron var 
tydligast gällande omvårdnad kring stomin samt en oro för framtiden. Dessa orosfaktorer 
uppkom när patienterna på egen hand skulle klara sin vardag efter stomioperationen. Att 
drabbas av inflammation samt hygieniska faktorer i samband med hantering av stomin var 
två orsaker till oro. Oron för att inte ha tillgång till vatten för stomihantering kunde ha så stor 
effekt att patienterna undvek aktiviteter och därmed inte levde sitt liv som innan (Lim, Chan 
& He, 2015; Thorpe, McArthur & Richardson, 2013; Zhang, Wong, You & Zheng, 2011) 

En annan form av oro som återkom i flera studier var det faktum att patienterna upplevde 
genans för sin stomi. Detta visade sig då patienterna uttryckte en oro för att stomin skulle 
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synas genom kläder eller att omgivningen skulle uppleva avsmak vid åsyn av deras stomi. Det 
framgick att patienterna ändrade klädstil till mer löst sittande kläder så att stomin inte skulle 
synas. En stor oro fanns även för att andra skulle kunna känna lukten från stomin samt oro 
för vad som kunde komma att hända om någon stötte till dem. Ytterligare en orosfaktor som 
patienterna beskrev var runt operationstillfället, då de kände sig överväldigade och osäkra på 
hela sin situation. De upplevde även att vårdpersonalen ville dämpa deras oro genom att 
endast agera uppmuntrande. Patienterna upplevde att de inte fått en realistisk bild av att 
genomgå en stomioperation (Grant, McMullen, Altschuler, Mohler, Hornbrook, Herrinton et 
al., 2011; Kjaergaard Danielsen, Elgaard Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013a; 
Kjaergaard Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013b).  

 ‘... I am afraid that they [the professionals, ed] do this to prevent people being afraid...so 
they say...ok you can live with it... then you are not afraid of it... but on the other hand... 
when you cross the border and you have it [the stoma, ed] ... the shock is even greater...’ 
(Kjaergaard Danielsen et al., 2013b) 

En annan faktor rörande oro var sjukvårdspersonalens kunskap gällande bakgrunden till 
deras sjukdom. Patienterna upplevde att de erhållit kortfattade och knapphändiga svar 
rörande sin kropp och kroppsfunktioner i samband med stomin och sin sjukdom. Patienterna 
kände därmed oro för hela sitt omhändertagande i samband med stomin. Tankar kring 
framtiden och hur livet skulle komma att se ut för dem var en gemensam nämnare gällande 
patienternas oro. Beroende på vilken del av livet de befann sig i varierade orosfaktorerna. 
Yngre kvinnor kunde känna oro inför graviditet medan en annan patient vars make gått bort 
oroade sig för att kunna leva sitt liv fullt ut med stomin. Att leva med stomi väckte 
existentiella frågor och tankar samt känslor som var svåra att förstå efter det att själva 
operationen var genomförd, såsom oro, rädsla och osäkerhet (Kjaergaard Danielsen et al., 
2013a; Kjaergaard Danielsen et al., 2013b; Zang et al., 2011) 

5.1.2 Att känna frustration 

Patienterna beskrev olika situationer där de upplevde frustration av sin situation med stomi. 
När man tittat på hur patienterna upplevde sin första tid efter stomioperationen framkom 
känslor av frustration kring acceptans av stomin samt aggression över att vara drabbad. 
Patienterna upplevde sig inte besitta valet eller få möjligheten att kunna acceptera eller 
förlika sig med sin stomi. Detta kunde leda till att frustrationen övergick i uppgivenhet. Att 
leva med stomin orsakade känslor av social begränsning. Patienterna upplevde att det var 
svårt att ta sig ut och leva sitt liv som vanligt då de kände sig begränsade av stomin. 
Upplevelsen av att inte ha möjlighet att äta eller dricka vad man vill då det kunde medföra 
svårigheter beträffande stomin orsakade frustration (Lim et al., 2015; Kjaergaard Danielsen, 
et al., 2013a; Rezende Dázio, Megumi Sonobe, Fontão Zago, 2009). 

- It really makes you frustrated. You go out to walk for a while, drink a cup of coffee, it will 
just come out. It will just produce the coffee smell. There is no way to conquer this. There is 
no control over this (Lim et al., 2015, s.190)  
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Svårigheter i att lära sig leva med och sköta om stomin ledde till känslor av kontrollförlust 
och frustration. Undervisning postoperativt upplevdes som knapphändig och inte på en 
lättförståelig nivå för någon utan sjukvårdsutbildning. Vårdpersonalen fokuserade mer på 
den praktiska hanteringen av stomin och inte på den känslomässiga. Patienterna beskrev 
svårigheter i att ta till sig undervisningen då de upplevde att de redan brottades med 
frustrationen i att ha fått stomin överhuvudtaget (Lim et. al 2015; Savard & Woodgate, 2009; 
Thorpe et al., 2013).  

I just wasn’t emotionally ready...psychologically ready for having it [ostomy] there and 
using it. So there was a lot of nurse teaching and I was just frustrated because I was on 
drugs and I couldn’t figure it out and I didn’t want to figure out as I didn’t like it ... I didn’t 
want to have to deal with it yet. (Savard & Woodgate, 2009, s.37)  

Flertalet av patienterna upplevde att utbildningen rörande stomin var otillräcklig såsom de 
fått den presenterad av sjukvårdpersonalen. I den situationen kände patienterna hur de hade 
svårt att ta till sig informationen för att sedan lämnas att bedriva egenvård utan tillräcklig 
träning i skötsel av stomin. Tid till att vänja sig vid sin nya kropp fanns inte, därav upplevde 
de sig tvingade till acceptans (Lim et al., 2015; Thorpe et al., 2013; Zhang et al., 2011;).  

5.1.3 Att känna skam 

Att bära stomin upplevdes vara tabubelagt för patienterna. De begränsade sig på ett passivt 
sätt genom att avstå från olika aktiviteter för att inte riskera att avslöja sin stomi. De 
uttryckte skam på grund av förlorad kroppskontroll vilket ledde till att de undanhöll stomin 
för omgivningen medvetet. Skamkänslor gällande kroppen och svårigheter att kontrollera 
gaser från stomin var förknippat med en rädsla över att detta kunde verka stötande för andra 
människor. Patienterna kände stor skam även när stomipåsen fylldes med luft. När den 
gjorde det fanns det risk att den kunde ses under kläderna varpå man gjorde allt för att dölja 
stomin under sin klädsel. Patienterna beskrev även att dem undvek att åka till badhuset på 
grund av skamkänslor rörande sin stomi. Att försätta sig i intima situationer upplevdes som 
svårt då patienterna själva ännu inte accepterat sin stomi utan fortfarande skämdes över att 
ens ha eller fått den från första början. Patienterna kände sig annorlunda som om deras 
kroppar blivit vanställda, och de uttryckte skam över den nya kroppen. Detta kändes som ett 
tabubelagt område därför valde de att inte berätta för omgivningen att de var 
stomiopererade. Upplevelser fanns av bristande stöd och professionell hjälpa i att komma 
över dessa skamkänslor. Patienterna uttryckte en önskan om mer kunskap hos vårdpersonal 
att kunna stötta dem i att vara öppna gällande deras situation (Kjaergaard Danielsen et 
al.,2013b; Savard & Woodgate, 2009).  

   “... they do not know ... what a stoma is ... I did not [know] myself [before my surgery]... 
so if we start telling anything about the stoma ... then you have to explain it all ....” 
(Kjaergaard Danielsen et al., 2013a s.409) 
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5.2 Vardagliga förändringar 

Att genomgå en stomioperation och leva med stomi innebar att de drabbade ställdes inför 
nya utmaningar. Stomin tvingade dessa personer att leva på ett annat sätt och med en 
förändrad kropp än de gjorde innan stomin. Dessa upplevelser av förändringar i vardagen 
kan delas in i subteman: att leva med en förändrad kropp, att hindras fysiskt i sitt liv och att 
förlora kontroll. Subteman presenteras under respektive underrubrik nedan. 

5.2.1 Att leva med en förändrad kropp 

Resultatet i detta subtema visar att det är svårt att se sin nyopererade och förändrade kropp 
och att initiala reaktioner postoperativt framstod som svårast. Patienterna beskrev att trots 
vetskap preoperativt om vad som skulle ske var det svårt för dem att ta till sig när de väl såg 
stomin på sina egna kroppar. En patient beskrev hur han föll i gråt av att se sin stomi för 
första gången. Det var chockerande för patienterna att se själva stomin på sin egen kropp och 
den kosmetiska delen var besvärande. Upplevelsen av stomin efter operationen var nästintill 
som en provokation mot den egna kroppen (Kjaergaard Danielsen et al., 2013a; Martins, 
Megumi Sonobe, De Siqueira Vieira, Silva De Oliveira, De Felício Bortucan Lenza et al., 2015; 
Rezende Dázio et al., 2009). 

I rejected it ...to handle it and look at it... and so ... I could not bear to look at it ... to see it 
there.... sticking out of the stomach .... (Kjaergaard Danielsen et al., 2013a s.409) 

I och med att patienterna fått stomi påverkades vad de valde att utföra för aktiviteter och de 
anpassade även sina kläder efter sin nya kropp. Kläder och aktiviteter valdes utifrån att dölja 
stomin för andra människor. Denna förändring beskrev patienterna som att de upplevde sig 
själva som annorlunda och avvikande. Patienterna hittade sätt att hantera sin nya kropp 
genom att anpassa sina kläder för att inte andra skulle synas. Tiden utgjorde inte en 
förändrad syn på sin kropp, däremot upplevde patienterna att de blev bättre på den praktiska 
hanteringen med tiden. En chockartad upplevelse av den kroppsliga förändringen för 
patienterna var den förlorade sphinkterkontollen och därmed feacesinkontinens. Slutligen 
beskrevs en brist i sjukvårdsystemet där man inte upplevde stöd eller uppmuntran i att blotta 
stomin för omgivningen (Grant et al., 2011; Kjaergaard Danielsen et al., 2013b; Martins et al., 
2015; Rezende Dázio et al., 2009; Savard & Woodgate, 2009; Thorpe et.al., 2016). 

5.2.2 Att hindras fysiskt i sitt liv 

Den fysiska förändringen med att få stomi visade sig vara omvälvande för många av 
patienterna. Många beskrev att de inte längre kunde simma, cykla, klättra eller genomföra 
fritidsaktiviteter som de sysslat med innan stomin. Patienterna upplevde att även de enklaste 
vardagsrutiner som att duscha eller böja sig ned utgjorde stora fysiska hinder på grund av 
stomin. Upplevelser av svårigheter i att återvända till sitt arbete på grund av stomin framkom 
(Lim et al., 2015; Zang et al., 2011). 
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…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.  (Lim et al., 2015, s.189) 

Patienterna upplevde även att de spred en speciell lukt omkring sig och att problem med 
läckage var ett betydande fysiskt hinder för dem. De upplevde även svårigheter med sömn. 
Patienterna beskrev att de inte vågade sova i vissa ställningar av rädsla för att stomin skulle 
läcka vilket medförde sömnstörningar. 

…When my relatives come, I will ask if they can smell it, they say they did not smell it. It 
seems like only I have been smelling, then I don’t feel comfortable. (Lim et al., 2015, s.189) 

Patienterna beskrev sig vara så pass fysiskt begränsade så de uttryckte tankar om besvikelse 
och ånger över att de genomgick stomioperationen från första början. Anpassning både 
emotionellt och den omvälvande livsstilsförändringen det inneburit sågs som övermäktig och 
svår. Trots försök att normalisera sin vardag, sågs det nästintill omöjligt med stomin ständigt 
närvarande (Kjaergaard Danielsen et al., 2013b; Lim et al., 2015; Savard & Woodgate, 2009) 

5.2.3 Att förlora kontroll  

Upplevelsen av kontrollförlust sågs både känslomässig och kroppslig gällande stomin 
”...There is no control over this…” (Lim et al., 2015, s. 190). Flertalet av patienterna tvingades 
till nya rutiner för att inte stomin skulle avslöjas och på så vis ta över i sociala sammanhang, 
vilket de ansåg ledde till förlorad kontroll och försämrat självförtroende. Kontrollförlusten 
beskrevs i och med ett ökat beroende av andra i sin omgivning. Kontrollförlust till följd av att 
hamna i en beroendeställning skapade en känsla av att vara otillräcklig och låst. Gällande 
inkomst kunde framförallt manliga patienter uppleva en förlust av kontroll då de inte kunde 
försörja sin familj på grund av sjukskrivning. För dessa män utgjorde denna kontrollförlust 
gällande försörjning av sin familj till en förlust av  identitet. Trots att patienterna många 
gånger förstod att de inte hade något val gällande stomioperationen så kände de sig likväl 
hjälplösa och lämnade till sitt öde utan kontroll över sin situation. Detta ledde till att de höll 
många tankar för sig själva rörande stomin för att inte utgöra ett besvär för anhöriga (Lim et 
al., 2015; Martins et al., 2015; Rezende Dázio et al., 2009).  

Just sometimes, I will tell my husband. I am afraid that my children will be worried, so I do 
not tell them much. They have to go out and work, then if they have to worried about me, 
they might not have the mood to work, so I did not tell my children (tearing). Most of the 
time, I am only thinking about it myself. (Lim et al., 2015 s,190).  

Förlust av kontroll över det rent praktiska gällande stomin visade sig i form av hur mycket 
undervisning och stöd från sjukvårdspersonalen de upplevde sig behöva. Att vara den som 
behövde mer undervisning och stöd i hanteringen rörande stomin beskrevs som förlorad 
autonomi och kontrollförlust. Även att hela upplevelsen av att ha fått stomi var svår att ta in 
och förstå utgjorde det en känsla av förlorad kontroll över sitt eget beteende och agerande 
efter stomioperationen. Ett tydligt tecken på kontrollförlust upplevdes i samband med det att 
patienternas livsvärld plötsligt förändrades. Ett ökat behov att kunna kontrollera sina liv men 
också ta kommandot över stomihanteringen postoperativt på sjukhuset var av vikt. 
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Drabbades patienterna av läckage eller liknade på sjukhuset så upplevde de en stor 
kontrollförlust som också kunde visa sig i en oro för framtiden då de skall hantera stomin 
självständigt (Kjaergaard Danielsen et al., 2013b; Thorpe et al., 2014). 

5.3 Acceptans av stomin 

Trots att livet med stomi innebar negativa känslor och förändringar i vardagen, upplevde 
patienterna efter en tids anpassning att de accepterade och kunde hantera sin stomi allt 
bättre. Att kunna acceptera och finna sig i sin nya situation beskrev patienterna likt en 
process med olika komponenter. De beskrev diverse tillvägagångssätt som underlättat för 
dem att förlika sig med sin situation: stöd från vårdpersonal, symptomlättnad och en mer 
lätthanterlig vardag. Stöd från andra i samma situation utgjorde en stor del av acceptansen 
som slutligen uppnåddes. I och med att patienternas utbildningsnivå gällande skötsel av 
stomi förbättrades, ökade deras självförtroende. Att bli sedd som människa mer än 
stomipatient utgjorde en ökad samhörighetskänsla med vårdpersonalen. Att ha en och 
samma kontakt inom den vårdenheten man befann sig i utgjorde en positiv effekt (Lim et al., 
2015; Zhang et al., 2011).  

Tidpunkten för undervisningens tillfälle rörande hantering och skötsel av stomin var viktig. 
Patienterna uttryckte att det var lättare att förstå och sköta stomin efter att den väl var på 
plats postoperativt. Att få undervisning postoperativt samt ta del av erfarenheter hos andra 
patienter med stomi gav en större förståelse för själva hanteringen. Detta utgjorde även en 
känsla av att kunna bemästra och hantera sin kropp efter att stomin väl var på plats. Stödet 
från vårdpersonalen att börja med egenvård, ta egna beslut och uttrycka sina behov sågs som 
viktig i att komma till acceptans inför sin nya situation. I det initiala skedet betydde 
vårdpersonalen mycket för patienterna genom uppmuntran samt hjälp till att våga exponera 
sin stomi och våga laborera själv med skötseln. Det framkom även att tid var en viktig 
komponent, då patienterna beskrev sig besitta större erfarenhet samt mod att våga ta hand 
om sin stomi och exponera den över tid. Upp till 15 månader efter stomioperation upplevde 
patienterna att de kunde lösa stomirelaterade problem på egen hand, vilket utgjorde ett stort 
mått av självständighet (Kjaergaard Danielsen et al., 2013a; Thorpe et al., 2014).  

Utskrivning från sjukhuset var en viktig del i att känna sig autonom och självständig även om 
detta ansågs som något skrämmande. Patienterna blev mer självständiga i det praktiska, 
bland annat genom att hitta olika maträtter som minskade produktionen av exempelvis 
gasbildning i stomin, varpå ett orosmoment försvann. En annan positiv aspekt var även det 
faktum att dela med sig av sina upplevelser av mat och andra faktorer som påverkade stomin 
och dess skötsel. Vissa försonade sig med stomin genom humor och metaforer för att hantera 
sin situation och kunna gå vidare med sina liv (Thorpe et al., 2014; Grant et al., 2011). 
“…while Greta and Hazel both described their stomas as ‘‘Vesuvius’’, a metaphor capturing 
the physical protrusion and the potentially explosive eruption of the stoma.” (Thorpe et al., 
2016 s.1796).  

Patienterna beskrev sin nyfunna kropp i form av minskade fysiska symptom, minskad oro 
samt mindre begränsning i sina liv. Trots att deras kroppar upplevdes som annorlunda och 
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unika kunde de acceptera dem och beskrev hur de upplevde en slags pånyttfödelse. 
Stomioperationen gav dem även en större frihet och framförallt färre besvärande symptom 
de lidit av tidigare. De upplevde sig framförallt som friska för första gången på mycket länge. 
Patienterna kunde tydligt uppleva att de kände sig som bättre människor efter att de 
genomgått sjukdom, operation och stomi. Patienterna uttryckte att upplevelserna av att få 
stomi och drabbas av sjukdom gett dem en ny syn på livet (Savard & Woodgate, 2009). 

“This [the ostomy] meant a brand new life for me being healthy and be able to do more stuff 
that I couldn’t do before. I did so many different things that I couldn’t do before. My mom 
was so happy to see the girl that she always saw in her life but the new person, you know. I 
was still my same self but I was a little bit of a new person because I was healthy and 
everything like that.” (Savard & Woodgate, 2009, s. 38) 

5.4 Resultatsammanfattning 

Patienterna upplevde skamkänslor och oro inför omgivningens reaktioner på deras stomi. 
Detta trots att stomin innebar symptomlindring och i vissa fall en behandling av svår 
sjukdom med dödlig utgång. Patienterna upplevde att det var svårt att få stomi och att det 
innebar en förändring i deras liv som begränsade och medförde oönskade 
livsstilsförändringar. Begränsningarna gällde såväl klädsel, val av aktiviteter som en 
förändrad syn på den egna kroppen. Dessa begränsningar orsakade även frustration, denna 
frustration kunde leda till uppgivenhet. Patienterna upplevde att stomin ledde till minskad 
autonomi och känslan av att förlora kontroll då de hamnade i en beroendeställning. Patienter 
med stomi upplevde en brist i undervisningen från sjuksköterskor inför och efter sin 
stomioperation. Patienterna utryckte svårigheter att ta till sig information beroende på 
förkunskaper samt i vilket skede de var mentalt gällande sin stomi. Det efterfrågades även en 
mer omfattande helhetssyn på behandlingen och deras nya liv i samband med att de fått sin 
stomi. Patienterna uttryckte få positiva emotioner utan snarare en process mot acceptans av 
att leva med stomi. Olika faktorer som humor, symptomlindring och i vissa fall gemenskap i 
att kunna dela med sig till andra i liknande situationer hjälpte patienter att acceptera stomin. 
När acceptans uppnåtts upplevde patienterna att de fått en ny syn på livet. 

6 DISKUSSION 

Under denna rubrik presenteras studiens diskussion gällande resultat, metod och etik samt 
förslag till vidare forskning. I resultatdiskussionen diskuteras de mest signifikanta delarna av 
resultatet i relation till lagar och riktlinjer, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv, som 
presenterats i bakgrunden. Ytterligare presenteras egna reflektioner. I metoddiskussionen 
diskuteras studiens metod i relation till dess syfte, dess svagheter och styrkor samt vad den 
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medförde resultatet. Under etikdiskussionen synas om resultatet inneburit vidare etiska 
reflektioner, samt forskningsetiska synpunkter.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet har varit att beskriva patienters upplevelser av att leva med 
stomi. Studien visar att patienterna känner oro för omgivningens reaktioner, att de skäms 
över sin stomi och är frustrerade över sin situation. Resultatet i studien väcker tankar hos 
examensarbetets författare om fortbildning för sjuksköterskan i stomivård, såväl gällande 
material som psykologiska och själsliga aspekter. Denna fortbildning bör ske ute i den 
kliniska verkligheten, då tidigare forskning visar att utbildning av sjuksköterskor rörande 
stomivård anses vara alltför teoretisk (Santos Ardigo & Nazareth Amante, 2013; Chang et al., 
2002). I egenskap av att vara omvårdnadsansvarig, med en uppgift att lindra lidande (ICN, 
2014), är det av vikt att sjuksköterskan ser till hela patienten och vårdar mer än bara den 
fysiska kroppen. Sjuksköterskans kvalifikationer skall innefatta en holistisk syn på patienten 
och dennes situation, såväl behov och problem gällande ätande och uttömningar som sociala 
och andliga aspekter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därmed ser författarna vikten av 
att sjuksköterskan bör inneha kunskaper om de känslor och tankar som kan uppkomma hos 
patienter som får stomi. 

Resultatet visar att det finns skillnader i upplevelser av att ha stomi, över tid förändras 
känslorna kring att leva med stomi. I resultatet framträder mycket få positiva aspekter av att 
få stomi. Det som ändå visat sig positivt är den process mot acceptans. Detta går i linje med 
tidigare forskning som även den uppvisat mest negativa aspekter kring att en patient får 
stomi. Anhöriga till patienter med en stomi tycks drabbas i stor utsträckning av depression 
och ångest, trots att deras närstående överlevt cancersjukdom (Cotrim & Pereira, 2008). 
Författarna hade förväntat sig fler positiva upplevelser då stomin är en konsekvens av en 
allvarlig sjukdom, vilket innebär att patienter tillfrisknat från den orsak som ledde till en 
stomi.      

Oron patienterna upplevde, som framkom i resultatet, beskrevs utifrån flera aspekter såsom 
omgivningens reaktioner för själva stomin samt eventuella missöden i form av lukt eller 
läckage från stomin. Sjukdom och olika behandlingar orsakade ett fysiskt lidande men även 
ett själsligt lidande. Detta lidande gav uttryck i oro för de svårigheter patienterna upplevde i 
sociala sammanhang men också i samband med hygien och egenvårdsaspekter och kan ses 
som ett sjukdomslidande (Eriksson, 2015). Denna oro och dess konsekvenser som 
patienterna upplevde visar på brister hos sjuksköterskan att leva upp till sitt ansvar att 
tillgodose patienters behov av trygghet och kontinuitet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL] (SFS, 2017:30)   

Skammen över att ha fått stomi som patienterna beskrev ledde till att de begränsar sig socialt 
för att inte avslöja den eller väcka anstöt hos omgivningen. Denna skam handlar även om en 
upplevd kontrollförlust över sin kropp. Återigen kan detta härledas till Erikssons teori om 
sjukdomslidande, där själva stomin utgör ett lidande. Förnedring, skuld och skam, är känslor 
som framkommit att patienterna innehar inför att de inte kan kontrollera sin elimination av 
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avföring och gas från stomin. Eriksson (2015) menar att skamkänslan främst ligger hos 
patienterna själva, då patientens bild av sig själv inte är den hen hoppats på.   

Upplevelsen av frustration gav sig uttryck i flera delar, där social isolering och svårigheter att 
ta till sig information är två delar i helheten. Delen där patienterna upplevde inadekvat 
information från sjukvården eller svårigheter att förstå, kan härledas till Erikssons (2015) 
teori om vårdlidande gällande utebliven vård. Paralleller till Patientlagen (2014:821) ses 
tydligt i resultatet där sjuksköterskan enligt lag skall involvera patienten i dennes vård samt 
beakta önskemål och självbestämmande. Såväl anhöriga som patienter skall göras delaktiga i 
undervisning samt egenvård så långt det är möjligt (Patientlagen 2014:821). Detta visas 
utifrån att patienterna inte upplever sig fått adekvat information gällande sin stomi på en 
lättförståelig patientnivå. Eriksson (2015) beskriver det som en förmåga hos sjuksköterskan 
att kunna bedöma patientens informationsbehov. Resultatet i studien går i enlighet med 
tidigare forskning som visar att patienter får undermålig undervisning, i form av skötsel, 
egenvård och hur livet kan se ut efter stomioperation (Spiers et. al 2016; Bagheri et al., 2016; 
Cross et al., 2014; Duruk et al., 2o13). Anhöriga har en viktig funktion i patienternas liv efter 
stomioperation och även de upplever information och rådgivning som bristfällig (Ferreira-
Umpiérrez & Fort-Fort, 2014; Persson, Gustavsson, Hellström, Fridstedt, Lappas & Hultén, 
2005). Likt kompetensbeskrivningen gör gällande bör sjuksköterskan ha förmåga att 
tillgodose patienters och anhörigas informations- och undervisningsbehov i samband med 
olika vårdåtgärder och behandlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

De kroppsliga förändringar patienterna beskrev gällande deras egna kroppar postoperativt, 
var genom skräck och bestörtning av blotta synen över sin stomi. Patienterna beskrev även 
att de kände sig begränsade i sina liv och dessutom ett ändrat levnadsmönster som påverkade 
dem kroppsligt och socialt. Aktiviteter, arbetssituation samt klädval kom att prägla deras 
livssituation samt att de inte kände sig förberedda på detta. Livslidande beskriver Eriksson 
(2015) som att människans invanda liv förändras, rubbas eller begränsas, samt ett hot av ens 
existens, invanda livsmönster och liv. Denna form av lidande beskrivs som en förlorad 
kontroll över sina kroppsfunktioner eller kontroll över den vård man fått (a.a.). I studien 
uttrycker patienterna avsaknad av stöd gällande själsliga och andliga aspekter från 
sjukvårdspersonalen då den praktiska hanteringen och utbildningen av stomin tar större 
utrymme. Vikten av att vårda alla aspekter av människan för att lindra ett eventuellt livs-, 
sjukdoms- eller vårdlidande kan även ses i relation till Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), 
som finns till för att skydda patienter mot vårdskador. Detta då en vårdskada inte enbart 
syftar på kroppslig skada eller dödsfall utan även psykisk skada och lidande. 

Utifrån studiens resultat ses vikten av färdighet hos sjuksköterskan att tala med patienter 
som får stomi om hur den kan påverka aktiviteter, arbete och kläder. Sjuksköterskan bör 
även kunna lyssna och förstå patienterna utifrån deras livssituation. Tidigare forskning har 
även belyst vikten av att se hinder och resurser hos patienten för att denne skall få ett ökat 
välbefinnande (Lo et al., 2011). Författarna har kunnat identifiera att patienterna uttrycker 
ett värde av att tala med andra i liknande situation. I studien framkommer också att andra 
stomiopererade gärna delade med sig av idéer om handhavande av stomin. Utifrån studiens 
resultat belyser författarna att patientberättelser kan användas som underlag för utbildning 
av sjuksköterskorna som på så vis erhåller en större förståelse för sina framtida patienter. Att 
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kunna identifiera de olika patienternas behov av samtal innebär att som sjuksköterska 
erhålla förmågan att lyssna in samt känna in varje patient. Vikten av att känna till varje 
patientens bakgrund så som intressen, arbetssituation och familjerelationer är en 
förutsättning för att bygga en god vårdrelation med sin patient i enlighet med Eriksson 
(2014). Först då ges möjlighet till ett transparent och öppet samtal mellan sjuksköterskan och 
patienten. Författarna vill även trycka på de faktum att goda förkunskaper i form av 
kompetensutveckling och gedigen kunskap rörande varje patient sjuksköterskan möter 
understödjer det bästa förutsättningar för att ge så kvalitativ omvårdnad som möjligt. 
Därmed ges möjlighet att erbjuda patienter omvårdnad där både kropp, själ och ande tas i 
beaktan. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi, därför valdes en kvalitativ 
litteraturstudie. Detta då en kvalitativ ansats ger möjlighet till en djupare förståelse av 
fenomenet som studeras (Friberg, 2012). Polit & Beck (2012) menar därtill att det lämpar sig 
att använda kvalitativa artiklar då det som beskrivs är upplevelser. Beskrivande syntes 
användes som metod vid insamling och analys av kvalitativa artiklar enligt Evans (2002). 
Författarna valde en beskrivande utgångspunkt där det nya resultatet som framträder ligger 
nära data. En sammanfattning av resultaten i de skilda vetenskapliga artiklarna gjordes på 
befintlig text utan tolkning. Utöver att metoden passade väl till examensarbetets syfte hade 
författarna tidigare kommit i kontakt med tillvägagångssättet, vilket författarna kunde dra 
fördel av och ansågs ligga i linje med författarnas kompetens. Vidare var tiden till 
examensarbetet begränsat och således ansågs det vara uteslutet att göra en empirisk studie. 
Arbetet utgår ifrån ett patientperspektiv, därav växte ett intresse för att bedriva en 
intervjubaserad studie. Men i egenskap av att utföra ett examensarbete på kandidatnivå 
tillåts inte författarna att göra intervjuer med patienter. Dock såg författarna fördelar med att 
genomföra en empirisk studie, då ny kunskap hade kunnat forskas fram. I den inledande 
idéfasen av studien hade författarna önskat undersöka främst unga patienters upplevelse av 
att leva med stomi. Denna inledande syftesformulering kom med tiden att revideras på grund 
av brist på underlag till analysen.  

Lämpliga artiklar söktes fram utifrån studiens syfte. För att söka fram artiklarna användes 
databaserna CINAHL plus och PubMed som delvis erhåller vårdvetenskapliga artiklar. 
Inledningsvis framkom för få artiklar, vilket ledde till att vidare sökningar gjordes efter att 
författarna granskat artiklarnas referenslistor. Dessa sökningar gjordes via Google Scholar, 
där även funktionen relaterade artiklar användes för att få fram ytterligare studier. Vid 
sökningar i CINAHL plus och Pubmed återfanns flertalet artiklar av intresse men författarna 
hade inte möjlighet att öppna dessa med hjälp med Mälardalens bibliotek, därav kom Google 
Scholar väl till pass och sökningen kunde utökas.  

Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att öka träffsäkerheten i sökningen samt 
för examensarbetets trovärdighet. Ett inklusionskriterium var tidsspannet för artiklarnas 
publiceringsår. Tillförlitligheten av resultatet stärks vid användning av tidsbegränsning (Polit 
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& Beck, 2012). Initialt söktes artiklar fram som var publicerade mellan 2012-2017, vilket gav 
en tidsbegränsning på fem år, för att få fram så aktuell vetenskap som möjligt. Sedermera 
fick tidsbegränsningen utökas till 2008–2017, då inte tillräckligt med artiklar hittades. Den 
kritik författarna riktar mot att sätta en tidsram är att viktig och betydelsefull forskning för 
studiens syfte kan ha gått förlorad. En annan relevant tanke rörande årtal som författarna 
diskuterade under arbetsgång var relevans och applicerbarhet på dagens moderna sjukvård. 
Därmed fattades ett enhälligt beslut av författarna att i största möjliga mån fokusera på den 
senaste forskningen i ämnet. Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle finnas 
tillgängliga på engelska för att undvika eventuell misstolkning vid översättning från språk 
författarna inte bemästrar. För att öka överförbarheten begränsades dock inte artiklarna av 
vilket land de gjorts eller publicerats i (Polit & Beck, 2012). För att undvika att resultatet 
blivit omtolkat har alla artiklar som använts i analysen varit originalstudier. För att vidare 
styrka litteraturstudien har samtliga artiklar varit granskade av experter och godtagna av 
vetenskapliga tidskrifter, så kallad peer-review. I ett senare skede under processen tillkom en 
elfte artikel på grund av dess relevanta innehåll, då studien inriktat sig på unga patienter med 
stomi. Författarna tog beslut om inkludering på grund av en önskad bredd på underlag för 
examensarbetet. 

Att innehållet i artiklarna har tolkats rätt, anses som en validering, därför har artiklarna som 
valdes ut till analysen lästs ett flertal gånger (Friberg, 2012). Evans (2002) beskrivande 
syntes gav en tydlig modell för resultatets uppbyggnad, där teman och subteman gett upphov 
till rubriksättning. Metoden bygger på att data skall beskrivas och inte tolkas, vilket medförde 
att författarna ständigt förde en diskussion om det som framkom i resultatet, för att undvika 
den enskilde författarens förförståelse. 

Initialt framkom sex subteman under två teman, efter noggrann analys framträdde dock ett 
tema till: Acceptans av att leva med stomi. Detta tredje tema ansåg författarna inte höra 
samman med de övriga teman och kunde därmed inte placeras under de befintliga två teman. 
Därav skapades ett eget tema för att på bästa sätt kunna beskriva fenomenet.  

Alla artiklar som användes till resultatet fick ett nummer, samma nummer fick de tillhörande 
nyckelfynden. Detta möjliggjorde för författarna att kunna pendla mellan nyckelfynd och 
ursprungsartikel, för att garantera att nyckelfyndens innebörd överensstämmer med 
ursprungsartikeln. Polit och Beck (2012) menar att studiers giltighet ökar då slutsatser är 
välgrundade. Att noggrant följa metoden och inte lägga in egna värderingar ökar arbetets 
trovärdighet. Författarna fick ofta stanna upp och utvärdera sin egen förförståelse och 
värderingar i analysarbetet, då känslor och upplevelser är lätta att ta till sig under arbetets 
gång. Därav ansågs vikten av att läsa och samtala högt för att inte låta författarnas egna 
känslor vävas in i resultatet. En kritisk och öppen dialog fördes kontinuerligt mellan 
författarna. För att undvika misstolkning eller att innebörden ska förloras har samtliga citat 
som förekommit skrivits på originalspråk, detta stärker trovärdigheten i examensarbetet 
(Polit och Beck, 2012). Tillförlitligheten i examensarbetet stärks ytterligare då insamling av 
datamaterial, genomförande och analys noggrant beskrivits genom hela arbetet, vilket i sin 
tur ökar studiens överförbarhet (Polit & Beck, 2012). 
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Att resultaten i detta examensarbete är överförbara till andra situationer och verksamheter är 
ett antagande, då inga begränsningar gjorts gällande kön och land. Resultatet skapar en bred 
översikt av vuxna patienters upplevelser av att leva med stomi som både primärvård, 
hemsjukvård och kommunal omsorg kan dra nytta av vid omvårdnad av patienter med stomi. 

6.3 Etikdiskussion  

De forskningsetiska principerna som angavs under Etiska överväganden (se rubrik 4.3) har 
följts genom hela processen i skrivandet av examensarbetet. Enligt Codex (2017) är moralisk 
förvarsbarhet och god kvalité ett krav för alla forskare. Författarna har utgått från 
vetenskapliga etiskt granskade studier, så kallade peer reviewed. Samtliga artiklar har varit 
skrivna på engelska och av etiska skäl har samtliga citat gjorts i originalspråk och inte 
översatts. För att minska feltolkning har diskussioner förts angående innebörden och 
engelskt-svenskt lexikon har använts om osäkerhet har uppstått kring språket. Referering 
utifrån APA har gjorts och en tydlig återkoppling till ursprungsstudien har gjorts då citat och 
texter har använts. Det är inte tillåtet att plagiera eller förfalska tidigare publicerad forskning 
(Codex, 2017). Författarna har arbetat med sin egen förförståelse och förhållit sig så neutrala 
som möjligt genom hela analysen och framkomsten av resultatet. Genom att ständigt pendla 
mellan del och helhet och kontinuerliga diskussioner mellan författarna i skrivprocessen, har 
målet varit att inte påverka resultatet. Data har analyserats på ett ärligt och objektivt sätt 
(Polit & Beck, 2012).       

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det framkommer i resultatet att patienter genomgår förändringar i sin vardag efter 
stomioperation och att deras liv påverkas av att leva med en stomi. Författarna ser ett behov 
av fortsatt forskning som riktas mot konkreta metoder för att lindra lidande hos patienter 
med stomi. Vid tidpunkten för insamlande av material för underlag upptäcktes att det finns 
en brist på data gällande yngre vuxna efter en stomioperation. Mer specifik forskning på olika 
ålderskategorier samt hur detta påverkar patienterna i olika skeden i livet är önskvärt. Detta 
då det idag ställs krav på sjuksköterskor att ha en mångfacetterad kunskap gällande 
bemötande av patienter i olika ålderskategorier då befolkningen blir allt äldre samtidigt som 
även yngre patienter drabbas av sjukdomar som leder till stomioperation. Författarna ser 
gärna en interventionsstudie som grundar sig på vårt resultat med en grupp stomiopererade 
patienter. 
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. 
Resultatet visar att livet med stomi medförde vardagliga förändringar och orsakade 
emotionell påverkan hos patienterna. Känslor av skam och oro för omgivningens reaktioner 
inför deras stomi var påtaglig. I resultatet framkom det att patienterna måste lära sig leva 
med förändringar till följd av sin stomi, dessa rörde deras praktiska vardag och deras kropp. 
Praktiska förändringar patienterna tvingades att genomgå handlade om: matintag, klädval, 
val av aktiviteter och arbetssituation. Detta begränsade patienterna och orsakade frustration 
och en känsla av kontrollförlust. Resultatet visade att patienter med stomi upplevde 
information om stomihantering som knapphändig. Patienterna kände sig därmed lämnade 
att bedriva egenvård utan att ha fått tillfredsställande undervisning i omhändertagandet av 
stomin. Det framkom även att patienterna upplevde en brist hos sjuksköterskan att förmedla 
en helhetssyn och erbjuda stöd och samtal rörande livet med stomi. De patienter som upplevt 
att de fått bra stöd hade möjlighet att lättare komma till acceptans av stomin. Känslor och 
upplevelser kunde förändras, då patienter beskrev att de på olika sätt, över tid kom att 
acceptera stomin. Patienterna beskrev en pånyttfödelse och att de fått en ny syn på livet då 
acceptans uppnåtts. Resultatet anses besvara syftet och bidrar till en större förståelse för 
patienter som lever med stomi. Examensarbetet visar att patienter till följd av sin stomi 
möter ett sjukdomslidande, ett vårdlidande och ett livslidande. Sjuksköterskor erhåller 
genom detta examensarbete en chans att beakta och lindra lidande hos patienter med stomi. 
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BILAGA A: LITTERATURSÖKNING 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt och 
artiklar  

Urval/ använda artiklar  

CINAHL-
plus 

ostomy or 
colostomy or 
ileostomy or 
stoma or ostomies 
AND 
nurs* 

Peer reviewed, find all my search terms, 
full text, engelskt språk, publicerat 
mellan 2008- 2017, åldersgrupp >18år  

12 12 2 
”Healthcare experiences of patients 
following faecal output stoma-forming 
surgery: A qualitative exploration” 
 
”A qualitative study exploring the nurse 
telephone follow-up of patients returning 
home with a colostomy” 

CINAHL-
plus 

ostomy AND 
patients 
experience 

Peer reviewed, find all my search terms, 
full text, engelskt språk, publicerat 
mellan 2008- 2017, åldersgrupp >18 år.  

216 216 1 
Impact of a temporary stoma on patients’ 
everyday lives: feelings of uncertainty while 
waiting for closure of the stoma  

PubMed ostomy AND 
nurs* AND 
rehabilitation  

Peer reviewed, find all my search terms, 
full text, engelskt språk, publicerat 
mellan 2008- 2017, åldersgrupp >18 år.  

92 92 1 
Rehabilitation of individuals with intestinal 
ostomy  

PubMed  quality of life AND 
ostomy AND 
gender  

Peer reviewed, find all my search terms, 
full text, engelskt språk, publicerat 
mellan 2008- 2017, åldersgrupp >18år.  

66 66 1 
Gender differences in quality of life among 
long-term colorectal cancer survivors with 
ostomies. 



2 

PubMed ((ostomy, stoma) 
AND nursing) 
AND young adults  

Peer reviewed, find all my search terms, 
full text, engelskt språk, publicerat 
mellan 2008- 2017, åldersgrupp >18 år.  

1 1 1 
Living with digestive stomas: strategies to 
cope with the new bodily reality. 

 

Manuell 
sökning via  
Google 
Scholar  

    5 
 
Knowledge of the professional about 
nursing care of people with ostomies and 
their families  

The meaning of being a man with intestinal 
stoma due to colorectal cancer, an 
anthropological approach to masculinities. 

Patients’ Experiences of Performing Self-
care of Stomas in the Initial Postoperative 
Period 
Adjusting to bodily change following stoma 
formation: a phenomeno-logical study   
Young Peoples’ Experience of Living With 
Ulcerative Colitis and an Ostomy  
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 
 
Titel/ Tidskrift/ Författare/Årtal Syfte: Metod: Resultat: Kvalitet: 

A qualitative study exploring the nurse 
telephone follow-up of patients returning 
home with a colostomy 

Journal of Clinical Nursing 

Jun-E Zhang, Frances KY Wong, Li M You 
and Mei C Zheng 

2011  

Att undersöka och beskriva 
innehållet i interventions 
telefonsamtal, genomfört av 
en enterostomi 
sjuksköterska med patienter 
som nyligen skrivits ut från 
sjukhuset med en kolostomi 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande 
kvalitativmetod. Innehållet i 
25 interventions 
telefonsamtal till 
stomipatienter från januari-
augusti 2009 blev föremål 
för en kvalitativ 
innehållsanalys 

Fem teman framkom: "utbildning 
för stomivård", "tillgång till 
stomivård", "uppmuntra egenvård 
av stomin", "återuppta normalt 
levande" och "allmänna 
postoperativa problem". 

Hög 

Healthcare experiences of patients following 
faecal output stoma-forming surgery: A 
qualitative exploration 
 
International Journal of Nursing Studies 
 
Gabrielle Thorpe, Margaret McArthur, 
Barbara Richardson 
  
2014 

Att undersöka den 
individuella upplevelsen av 
att leva med en ny stomi och 
interaktion mellan patient 
och sjukvården över tid i 
syfte att informera hälso- 
och sjukvården. 
 

Kvalitativ metod. 
Öppna person-till-person 
intervjuer, 35-90 min långa 
genomfördes av en forskare 
med hjälp av ämnesguider.  

Tre teman identifierades: 
”Relationer med hälso- och 
sjukvårds-personal”, ”vara 
förberedd” och ”återfå autonomi”.  
 

Hög 

Patients’ Experiences of Performing Self-care 
of Stomas in the Initial Postoperative Period  
 
Cancer Nursing 
 
Siew Hoon Lim, Sally Wai Chi Chan & Hong-
Gu He 
 
2015 

Att undersöka patienters 
upplevelser av att utföra 
egenvård med sin stomi i 
den inledande postoperativa 
perioden 

Kvalitativmetod 
En deskriptiv kvalitativ 
studie med semi-
strukturerade intervjuer 
med 12 patienter. 

Fem teman identifierades: 
”processen av acceptans och 
självförvaltning av stomin”, ”fysiska 
begränsningar”, ”psykologiska 
reaktioner”, socialt stöd och 
”behovet av snabb och tillräckliga 
förberedelser och utbildning av att 
leva med stomi.” 

Hög 
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The meaning of being a man with intestinal 
stoma due to colorectal cancer, an 
anthropological approach to masculinities.  
 
Rev. Latino-Am. Enfermagem  
 
Eliza Maria Rezende Dázio Helena Megumi 
Sonobe Márcia Maria Fontão Zago 
 
2009 

Att analysera betydelsen och 
erfarenheter hos män med 
stomi och även upplevelsen 
av den behandling de fått. 

Kvalitativ metod. 
Att analysera betydelsen och 
erfarenheter hos män med 
stomi och även upplevelsen 
av den behandling de fått. 

Två teman framkom; Att erkänna 
sjukdomens svårighetsgrad” och 
smärtan av att ha cancer, gå igenom 
operation och stomi.  
Bilden av maskulinitet hos männen 
hade förändrats. Med tiden 
förändrades denna syn och männen 
kände sig som män igen. 

Hög 

Adjusting to bodily change following stoma 
formation: a phenomeno-logical study  
 
Disability and Rehabilitation  
 
Gabrielle Thorpe, Antony Arthur & Maggie 
McArthur 
  
2016 

Att undersöka upplevelsen 
av att leva med en ny stomi, 
med fokus på kroppsliga 
förändringar 
 

 
 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk studie. 
Djupgående, ostrukturerade 
intervjuer med 12 
informanter genomfördes 3, 
9 och 15 månader efter 
operation. 

Att få en stomi ändrade relationen 
individerna hade med sina kroppar 
när det gäller utseende, funktion, 
och känsla av enigheten mellan 
kroppen och självet. Över tid 
minskade medvetenheten om den 
förändrade kroppen, vilket ledde till 
anpassning och självacceptans 

Hög 

Rehabilitation of individuals with intestinal 
ostomy 
  
British Journal of Nursing  
 
Lívia Módolo Martins, Helena Megumi 
Sonobe, Flávia De Siqueira Vieira, Marissa 
Silva De Oliveira, Nariman De Felício 
Bortucan Lenza, and André Aparecido Da 
Silva Teles  
 
2015 

Att utifrån en etnografisk 
studie diskutera och tolka 
rehabiliterings erfarenheten 
hos patienter med tarm 
stomi 
 

Kvalitativ metod. 
15 patienter med tarmstomi 
som vårdats på ett 
universitets-sjukhus 
intervjuades. 

Två teman identifierades först, 
"historien om sjukdomen och 
behandlingen i mitt liv" samt 
"hantera behandling och tarm 
stomi". Vilket gav upphov till temat 
"rehabiliterings erfarenheter hos 
personer med tarm stomi på grund 
av kronisk sjukdom", varifrån 
ytterligare två kategorier framkom:" 
reflektera över skillnaderna i livet 
efter sjukdomen" och förväntningar 
på sig själv, livet och terapier. 

Hög 
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 Gender differences in quality of life among 
long-term colorectal cancer survivors with 
ostomies.  
 
Oncology Nursing Forum  
 
Marcia Grant, Carmit K. McMullen, Andrea 
Altschuler, M. Jane Mohler, Mark C. 
Hornbrook,, Lisa J. Herrinton, Christopher S. 
Wendel, Carol M. Baldwin,, and Robert S. 
Krouse, 
 
2011 

Att beskriva hur genus 
påverkar form av oro och 
anpassningsförmåga hos 
patienter med stomi efter 
kolorektal cancer 

Kvalitativ metod  
Innehållsanalys av grupp-
diskussioner, (fyra grupper 
med kvinnor och fyra 
grupper med män).    

Alla informanter rapporterade att 
de undvek livsmedel som påverkar 
stomin. Dem diskuterade fysiska 
aktiviteter, att få stöd samt vikten 
av att vara motståndskraftig. Alla 
identifierade utmaningar med 
sexualitet / intimitet. Anpassnings-
svårigheter och svårigheter med 
sömn och kropps-uppfattning 
diskuterades i större utsträckning 
av kvinnor. 

Hög 

Learning to live with a permanent intestinal 
ostomy - impact on everyday life and 
educational needs 
 
J Wound Ostomy Continence Nurs 
  
Anne Kjaergaard Danielsen, Erik Elgaard 
Soerensen, Kirsten Burcharth, Jacob 
Rosenberg  
 
2013 

Att undersöka påverkan av 
en permanent stomi i 
patienters vardag och att få 
ytterligare insikt i deras 
behov av stomi relaterad 
utbildning 
 

Kvalitativ metod 
Fokusgrupper intervjuades 
med en fenomenologisk 
hermeneutisk metod. Data 
samlades och analyserades 
med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys 

Stomin ledde ledde till känslor av 
stigma. Patienter upplevde 
svårigheter med att identifiera sina 
nya liv med sina liv före 
operationen. Deltagarna uppgav att 
de ville bli sedda som hela personer 
och ha nära kontakt med 
vårdpersonal och få pålitlig 
information om livet med stomi.  

Hög 

Impact of a temporary stoma on patients’ 
everyday lives: feelings of uncertainty while 
waiting for closure of the stoma  
 
Journal of Clinical Nursing  
Anne K Danielsen, Erik E Soerensen, Kirsten 
Burcharth and Jacob Rosenberg  
 
2013 

Att undersöka patienternas 
upplevelser av påverkan av 
en tillfällig stomi i sin 
vardag.  
 

Kvalitativ metod  
Gruppintervjuer gjordes 
med 7 patienter som hade en 
tillfällig stomi, utifrån ett 
hermeneutiska 
fenomenologiskt perspektiv. 
Data samlades och 
analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys 

Att ha en tillfällig stomi ledde till 
känslor av osäkerhet i samband 
med att vara i obestämda 
situationer. Att få en stomi ledde till 
känslor av stigma och oro över att 
bli avslöjad. 

Hög 
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Living with digestive stomas: strategies to 
cope with the new bodily reality 
 
Rev. Latino-Am. Enfermagem  
 
Candela Bonill-de-las-Nieves, 
Miriam 
Celdrán-Mañas, 
César Hueso Montoro, 
José Miguel Morales-Asencio, 
Concha Rivas-Marín, 
Magdalena Cuevas Fernández-Gallego 
 
2014 

Att beskriva strategierna 
som utvecklats av patienter  
med stomi för att kunna 
hantera deras situation  

Kvalitativ metod  
Beskrivande studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer  

Tre teman framkom; egenvård, 
anpassning till kroppslig förändring 
och självhjälp 

Hög 

Young Peoples’ Experience of Living With 
Ulcerative Colitis and an Ostomy  
 
Gastroenterology nursing 
 
Julie Savard & Roberta Woodgate 
 
2008 

Att förstå de levda 
erfarenheterna hos unga 
personer med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom och stomi. 

Kvalitativ metod 
Sex unga vuxna (19-24) med 
ulcerös kolit och tillfällig 
stomi intervjuades i semi-
strukturerade intervjuer 
 
 

Resultatet visar att unga med 
ulcerös kolit och en stomi upplever 
många oroliga känslor som 
påverkar deras självkänsla, många 
upplevde att de behövde dölja sig, 
vilket berodde på deras symtom och 
deras förändrade kropp.  
Tre teman framkom; Obehagliga 
känslor, det är svårt och förnyad 
känsla av jaget. 

Hög 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 
I denna bilaga visas Friberg’s (2012) frågor som använts vid kvalitetsgranskningen av 
artiklarna som legat till grund för resultatet. Varje Ja på en fråga har gett ett poäng, poängen 
visar sedan graden av kvalité.  8–10 poäng = hög kvalité, 5–7 = medel kvalité. och 0–4 = låg 
kvalité.  

 

Frågor utifrån Fribergs kvalitetsgranskning:  

1.   Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2.   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3.   Finns det ett tydligt syfte formulerat? 

4.   Är metoden tydligt beskriven? 

5.   Är urval och situationer tydligt beskrivna? 

6.   Är Analysmetoden tydligt beskriven? 

7.   Svarar resultatet an på syftet? 

8.   Argumenterar författarna på ett tydligt sätt? 

9.   Förs det några etiska resonemang? 

10.   Gör författarna någon koppling till det kliniska vårdarbetet? 
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