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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bristande information och undervisning av sjuksköterskor påverkar patienters 
anpassning till och acceptans av det nya livet med stomi, vilket också påverkar anhörigas 
kapacitet att vårda och stödja sin familjemedlem med stomi. Syfte: Att beskriva patienters 
upplevelser av att leva med stomi. Metod: Datamaterialet består av 12 kvalitativa artiklar 
som analyserats utifrån en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: 
Resultatet presenteras utifrån tre teman: Påverkan av självbild; En förändrad livssituation 
och Stöd i bemötandet. Slutsats: Att leva med stomi upplevs som en begränsning av fysiska 
aktiviteter och väcker negativa reaktioner, relaterade till den förändrade kroppen. Trots detta 
upplever patienterna att livet är mindre besvärligt än förut. Genom god information och 
undervisning kan sjuksköterskor hjälpa patienterna att tro på sig själva och bli mer 
självständiga i att sköta stomin. Kunskapen om vardagliga, fysiska men även sexuella 
aktiviteters anpassningar är något som sjuksköterskor behöver inhämta och dela med 
patienterna. Detta behöver patienterna veta, för att uppleva sig trygga med sig själva och inte 
som begränsade. Detta bidrar även till att utforma en bättre vård utifrån patienternas behov 
vilket lindrar lidandet och förbättrar patienternas livskvalité.  

Nyckelord: Kvalitative studie, Patient, Stomi, Upplevelse. 

 

  



ABSTRACT  

Background: Lack of information and education from nurses, affect patients’ adaptation to 
and acceptance of their new life with ostomy, which also affects the families’ ability to care for 
and support their relatives with ostomy. Aim: To describe patients’ experiences of living with 
the ostomy. Method: The data materials consist of 12 qualitative articles that are analyzed 
by a systematic literature study with descriptive synthesis. Results: The result is presented 
in three themes: Impact in self-image; A changed life situation and Support in the treatment. 
Conclusion: Living with the stoma is perceived as a limitation of physical activity and 
awakens negative reactions, related to the changed body. Despite that, patients consider that 
life is less difficult than before and with good information and education, nurses can help 
patients to believe in themselves, and be more independent in managing the ostomy. 
Knowledge of everyday life, physical but also sexual activities, is something that nurses need 
to collect and share with the patients. The patients need to know this, to feel safe with 
themselves and don’t look upon themselves as limited. This helps to perform better care 
based on patients’ needs, which relieves suffering and improves life quality for the patients. 

Keywords: Experience, Patient, Qualitative study, Ostomy. 
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1. INLEDNING  

Intresset att skriva om patienters upplevelser av att leva med stomi utgår ifrån att skribenten 
på sin arbetsplats och i sin verksamhetsförlagda utbildning mött patienter som inte kunde 
utföra sin stomivård eller behövde stöd vid stomihanteringen. Skribenten har valt att skriva 
sitt examensarbete utifrån förslag om sjuksköterskans ansvar att vårda patienter med stomi 
vid vårdavdelning 18 på Södertäljesjukhuset. Skribenten skriver examensarbetet utifrån 
patienters perspektiv eftersom det anses vara mer relevant än att skriva utifrån 
sjuksköterskors perspektiv eftersom det är patienter som lever med stomi. Dessutom med en 
ökad förståelse av dessa patienters upplevelser, kan det bidra till förbättrade förutsättningar 
för att bemöta och vårda dessa. Som blivande sjuksköterska kommer skribenten förr eller 
senare att möta flera patienter i vården som är bärare av stomi. Detta väcker nyfikenhet hos 
skribenten samtidig som det förstärker vikten av en ökad förståelse av hur det är att leva med 
stomi.  Med en ökad förståelse för dessa patienter anses också att en mer personcentrerad 
vård kan utformas. På så vis kan sjuksköterska fokusera på att informera patienterna om 
olika begränsningar i vardagslivet som kan upplevas besvärliga och ge patienterna råd om 
hur de kan hantera dessa situationer. Detta kan bidra till att patienterna uppleva sig säkra, 
trygga och delaktiga i den vård som erbjuds. På så vis kan de även uppleva att 
självständigheten och värdigheten bevaras, vilket kan ge en acceptans till den förändrade 
kroppen och den nya livssituationen. Denna kunskap anses viktig för att kunna stödja 
patienterna i deras anpassning till livet med stomi.  

2. BAKGRUND 

Bakgrunden tar upp definitioner för anhöriga och makar vilket används i examensarbetet. 
Även innehåller beskrivning av stomi, olika typer av stomi, etiologi, lagar och sjuksköterskors 
ansvar, samt sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som lever med stomi. De 
anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem med stomi presenteras, liksom ett 
vårdteoretiskt perspektiv och avslutas med en problemformulering.  

2.1. Definitioner av anhöriga och makar 
Enligt en svensk ordbok definieras anhöriga som släkt eller nära släkt, vilket kan vara 
exempelvis syskon, medan makar definieras som gifta individer (Mattsson, 2006). I 
examensarbetet används begreppet anhöriga för att hänvisa till syskon, vuxna barn men även 
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makar. Begreppet makar används för att särskilja makar från övriga anhöriga, när makars 
intima upplevelser beskrivs. 

2.2 Stomi 
Ordet stomi kommer ursprungligen från grekiskan och betyder mun eller öppning (Black, 
2000 refererad i Black, 2010; McCahon 1999 refererad i Burch, 2013). De vanliga typerna av 
stomi är: kolostomi, ileostomi och urostomi. Kolostomi utformas från nedåtgående kolon 
eller sigmoideum, vanligtvis på vänster sidan av patientens mage. Ileostomi utformas från 
ileus ofta i nedre del av tunntarm och är belägen på höger sidan av magen (Burch, 2008 
refererad i Burch, 2013). Urostomi skapas en passage från njurarna som leder urinen ut ur 
kroppen. De placeras på höger sida av magen. Stomoperation genomförs när tarm eller 
urinblåsa inte är i full funktion, för att avlägsna avföringen eller urinen (Black, 2000 
refererad i Black, 2010).  

2.2.1 Etiologi  

En brittisk studie beskriver att cancer och tarminflammation är de vanligaste orsakerna till 
stomi (Windsor & Conn, 2008 refererad i Burch, 2013). Ändtarmscancer är den typ av cancer 
som gör att ändtarmen och analöppningen avlägsnas. I det fallet blir en stomioperation 
nödvändig för att skapa en alternativ passage för avföring, vilket gör att stomin blir 
permanent. Inflammatoriska tarmsjukdomar, som kan leda till stomi, är ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom. Dessa två är immunologiska sjukdomar. Orsakerna till ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom är fortfarande okända men inflammationen orsakar sår, blödning och 
svullnad (Ericson & Ericson, 2012). Ulcerös kolit drabbar tjocktarmen (Hart, 2011 refererad i 
Burch, 2013). Crohns sjukdom kan uppträda var som helst i tarmen från munhåla till 
analöppning. Detta försvårar att skilja den från ulcerös kolit. Divertikelsjukdom är 
fickbildningar (divertikulos) hos en del av kolon, särskilt i sigmoideum och nedåtgående. 
Fickbildningar har tendens att spricka och kan vid infektion (divertikulit) orsaka perforation 
(hål) i tarmen (Ericson & Ericson, 2012). Perforation kan leda till peritonit 
(bukhinneinflammation). I det här fallet kan en tillfällig stomi vara nödvändig eller till slut en 
permanent stomi, om sigmoideum och nedåtgående kolon opereras bort (Windsor & Conn, 
2008 refererad i Burch, 2013). Enligt Black (2000 refererad i Black, 2010) är cancer och 
inflammation i urinblåsan de vanligaste orsakerna till urostomi. Detta kan leda till att 
urinblåsan måste avlägsnas. Andra sjukdomar som kan leda till urostomi är ryggmärgsbråck 
och interstitiell cystit. 

2.3 Lagar och sjuksköterskors ansvar  
Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2a§ och 2c§ skall den erbjudna vården 
motsvara patienters behov och på ett tryggt och kontinuerligt sätt för att förebygga ohälsa 
och upprätthålla en god relation mellan patienter och vårdpersonal. Det föreskrivs i 
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Patientlagen (SFS 2014:821) 1§, kap 1 genom att patienters behov blir tillgodosedda, 
underlättar det för att patienter blir delaktiga i sin egen vård samtidig som integritet och 
självbestämmande besvaras. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1§, kap 6 förstärker 
patienters rättigheter att medverka i sin egen vård så långt det går.  Det tas även upp att 
vården ska ges, baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med respekt för 
patienters delaktighet. I ICN: etiska koder för sjuksköterskor, framkommer det att principen 
för omvårdnad utifrån sjuksköterskors ansvarsområde är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För sjuksköterskor är det viktigt att se över 
patienters behov och ta ansvar för och tillgodose dessa behov i samråd med dem. Detta 
innebär att utföra omvårdnadsåtgärder med respekt för den unika personen, genom att ge 
möjlighet för patienter att delta i eller avstå från omvårdnaden 
(Svensksjuksköterskeförening, 2014). Mötet mellan patienter och sjuksköterskor ses som en 
möjlighet för patienter att dela sin livssituation. Utifrån patienters livssituation fördjupar 
sjuksköterskor sin förståelse för patienters behov, samtidigt som patienter själva får hjälp att 
förstå sin egen livssituation. Dessutom behöver en personcentrerad vård i samråd med 
patienter utformas. Att sjuksköterskor tar hänsyn till patienters hälsa är beroende av 
sjuksköterskors kunskapsfärdigheter, men mellan dem finns även en asymmetrisk relation. 
När patienter är sårbara behöver de sjuksköterskors skicklighet och ansvarstagande. 
Samtidigt som sjuksköterskor möter och visar respekt för patienters sårbarhet, främjar 
sjuksköterskor också patienters värdighet. Respekt för individers värdighet har stor betydelse 
vid dessa möten, vilket innebär att respektera den individuella personligheten, upplevelser 
och rättigheter att ta beslut. Genom att respekt för patienters värdighet visas, utväxlas 
information mellan sjuksköterskor och patienter som är viktig för omvårdnaden med 
ömsesidig respekt för varandras roll. Därigenom besvarar också sjuksköterskor patienters 
integritet och självbestämmande vilket har som ändamål att säkerställa deras rättighet att 
medverka i sin egen omvårdnad och behandling. Utifrån en god vårdrelation mellan 
patienter och sjuksköterskor kan patienter uppleva tillit, hopp och mening.  Genom att 
patienter upplever tillit, åstadkoms förutsättningar för att uppleva hopp medförande att 
patienter hittar mening i livet för att hantera svåra situationer och börja förändra sin 
livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   

2.4 Tidigare forskning 
I avsnittet presenteras både sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lever med 
stomi och anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem med stomi. 

2.4.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som lever med stomi 

Sjuksköterskor har en stor betydelse i patienternas anpassning till det nya livet med stomi, 
därför är det viktigt, som sjuksköterska, att kunna anpassa den vård som ges till dessa 
patienter. Genom att förklara och undervisa hur patienten själv kan sköta sin stomi 
möjliggörs det för patienter att bli självständiga (Borwell, 1997, refererad i Borwell, 2009). I 
en brasiliansk studie framkommer det att den information som patienter får kring stomi inte 
är adekvat och undervisningen ses vara bristfälliga. Bristerna relaterar till nedsatta 
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förutsättningar hos sjuksköterskor att kunna undervisa och informera patienter kring stomi. 
När informationen och undervisningen är bristfälliga, försenar det rehabilitering, men det 
försvårar även för patienterna att förstå och acceptera sin nya livssituation. Detta får till följd 
att patienter inte får de tid och kunskap gällande stomihanteringen som behövs, vilket i sin 
tur kan medföra komplikationer om inte stomin sköts på korrekt vis (Cunha, Backes & 
Heidemann, 2012). I en amerikansk studie relaterar sjuksköterskor att patienters fysiska 
begränsningar, men även den korta postoperativa perioden med följande otillräckliga tid, 
medför hinder för att undervisa patienter.  Dessutom sätter patienters emotionella 
förändringar hinder för undervisningen i den postoperativa perioden, eftersom patienter inte 
är inställda på stomi (Gemmill, Kravits, Ortiz, Anderson, & Grant, 2011). En brittisk studie 
beskriver att sjuksköterskor förstår hur viktigt det är att lägga tid för att lyssna på patienter 
och dess påverkan på vårdens kvalité, när tiden ses bristfällig. Däremot hävdar 
sjuksköterskorna att de inte har tid för det, vilket resulterar i att de fokuserar mest på att 
genomföra vårduppgifterna så fort så möjligt i stället för att engagera patienter i den. 
Exempel på detta kan vara att de endast fokuserar på att tömma eller byta stomipåsen. Det 
framkommer att sjuksköterskor kan nedprioritera stomivården och se den mest som ett 
toalettbesök. Sjuksköterskor upplever sig osäkra angående sin kompetens på grund 
kunskapsbrist kring stomi och dess komplikationer, vilket gör att de undviker att utföra 
stomivård. Utifrån den situationen tenderar specialiserade sjuksköterskor att ta på sig 
ansvaret för stomivård hellre än att delegera det till allmänsköterskor på grund av att 
allmänsköterskorna kan nedprioritera stomivård (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). I 
en iransk studie med 68 sjuksköterskor redovisas det att 51.8 % av dessa har liten kännedom 
rörande komplikationer som är relaterade till kolostomi, 57.1 % för Ileostomi, 57.1 % för 
sexuella påverkan, 50 % för tillåtna och otillåtna aktiviteter, samt 57.1 % för symtom som är 
relaterade till obstruktion och hur det kan kontrolleras (Bagheri, Sharifan, Far, Pouresmail & 
Kavousi, 2016).   

Det är även vanligt att sjuksköterskor inte informerar patienterna angående sexuella problem 
på grund av att det är en känslig fråga och det är dessutom en utmaning för sjuksköterskor 
att informera om sexuella problem vid kontakt med patienterna (Nursing & Midwifery 
Council, 2008 refererad i Borwell, 2009). Detta är svårt för såväl sjuksköterskor som 
patienter att genomföra en diskussion om sexuella aktiviteter (Black, 2000 refererad i Black, 
2010). När dessa behov av information inte är tillgodosedda resulterar det i ett minskat 
intresse hos patienterna för anpassning till den nya livssituationen. Dessutom påverkar 
denna frånvaro av information även deras anhöriga som deltar vid stomivård, vilket kan 
medföra att patienterna avstår från att delta i omvårdnaden och vägra acceptera sin 
nuvarande situation (Barnabe & Dell’ Acqua, 2008 refererad i Araujo & Decesaro, 2014). 
Sjuksköterskor relaterar att genom att patienter får veta vad det är som förväntas i 
förhållande till fysiska men även beteendemässiga situationer, underlättas deras 
återhämtning. Undervisningen och god kommunikation ses som en viktig del i den 
postoperativa genomgången för att stödja patienter vid anpassning till sin verklighet. Även 
här är sjuksköterskors stöd för dessa patienter en central faktor för att åtgärda problem som 
kan relateras till stomi (Thorpe et al., 2014). En brittisk studie relaterar att vid anpassningen 
till stomi i den postoperativa perioden kan patienter mista självförtroende, självständighet 
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och värdighet. För att stödja patienterna att återfinna sitt självförtroende och självständighet 
är det viktigt att lära patienter om stomivård (Metcalf, 1999, refererad i Black, 2010). 

En brasiliansk studie redogör att genom undervisningen kan sjuksköterskor stödja patienter 
att skapa positiva uppfattningar till den sin nya situation genom att uppmuntra dem att sköta 
sin egenvård och att hantera den nya livssituationen (Sampaio, Aquino, Araujo & Galvão, 
2008 refererad i Araujo & Decesaro, 2014). I denna undervisning ingår information om hur 
patienter kan skydda huden kring stomin, byta stomipåse och behålla en god basal hygienisk 
standard (Barnabe & Dell’ Acqua, 2008 refererad i Araujo & Decesaro, 2014).  Även 
information om social återintegration, arbete, sexualitet, motion, vanliga aktiviteter, klädsel 
och kost ingår. Denna information kan ges individuellt men även i grupp (Martins & Alvim, 
2011 refererad i Araujo & Decesaro, 2014). Patienter behöver undervisas för att få tillbaka sitt 
självförtroende, autonomi och kunnande att sköta stomivården själva (Black, 2010). 
Undervisningen i samband med en god vårdrelation bidrar även till att förbättra patienters 
egenvårdförmåga samtidig som deras autonomi främjas. Under detta förhållande kan 
patienters behov av andras hjälp reduceras. Undervisningen är något som behöver ges före 
stomioperation, fortsätta under sjukhusvistelsen och efter utskrivning (Ardigo & Amante, 
2013). Med rätt undervisning och information kan komplikationer undvikas eller hanteras 
redan under den postoperativa perioden. Detta bidrar också till att patienter återgår till sitt 
liv men även anpassar stomin till sättet de lever (Pittman, Kozell & Gray, 2009 refererad i 
Boyles, 2010).  

Vårdrelationen behöver stärkas på för att underlätta för dessa patienter vid rehabilitering och 
egenvård. Detta för att kunna, utifrån patienternas hälsotillstånd, främja deras autonomi och 
stödja dem i social återintegration (Ardigo & Amante, 2013). Enligt en brittisk studie är det 
viktigt att lägga på tid och lära patienter att leva med stomi samt påminna dem varför 
stomibildning behövs för att kunna hjälpa dem till en bättre livskvalitet, samt lära dem 
anpassning till sina vardagsaktiviteter (Perry- Woodford & McLaughlin, 2011 refererad i 
Burch, 2013). Kontakten mellan sjuksköterskor och patienter är nödvändig för att förbereda 
patienterna inför stomioperation. Vårdrelationen behöver även präglas av förtroende och 
empati med öppen tvåvägskommunikation. Vid kommunikation med patienterna kan 
sjuksköterskor upptäcka och ifrågasätta vilka problem patienter upplever, relaterad till stomi 
(Vujnovich, 2008). Det är även i första kontakten med dessa patienter som sjuksköterskor 
kan uppmärksamma negativa känslor hos patienterna, relaterade till deras hälsotillstånd. 
Detta kan påverka deras acceptans och anpassning till livet med stomi. Negativa känslor 
sätter upp hinder för patienter att möta den förändrade livssituationen och livskvaliteten, 
vilket försvårar omvårdanden. Sjuksköterskor relaterar att det finns behov av att hantera 
negativa känslor hos patienter som exempelvis ångest och rädsla under postoperativa 
perioden. Detta för att möjliggöra att patienter blir delaktiga i sin egenvård (Ardigo & 
Amante, 2013). Sjuksköterskor kan även stödja dessa patienter genom att visa förståelse för 
patienters livsförändringar och att finnas där när de är bekymrade. Detta underlättar för 
patienterna att ta hand om sig själva (Barnabe & Dell’ Acqua, 2008 refererad i Araujo & 
Decesaro, 2014). Sjuksköterskor behöver också uppmuntra patienter att fortsätta med sina 
vardagliga rutiner som en del i anpassningen till den nya livssituationen (Nicholas, Swan, 
Gerstle, Allan & Griffiths, 2008 refererad i Araujo & Decesaro, 2014). Även det psykiska 
stödet är väsentligt vid patienternas rehabilitering (O’Flynn, 2015). Som sjuksköterska är det 
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viktigt att inhämta kunskap och förståelse för hur dessa patienters behov kan bemötas för att 
hjälpa dem att anpassa sitt psykiska tillstånd till den nuvarande situationen (White, 1999 
refererad i Borwell, 2009). 

2.4.3 Anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem med stomi 

En dansk studie visar att anhöriga upplever både positiva och negativa känslor, från chock till 
lättnad och acceptans, när de sett stomin hos sin familjemedlem. Enligt anhöriga kan detta 
även uppleva i flera år efter stomiinplantation. De relaterar att vara osäkra och obekväma vid 
stomiskötseln men de brukar dölja känslorna för sin familjemedlem som har stomi. Anhöriga 
relaterar att de upplever sig depressiva och ångestfulla efter några månader som vårdare 
eftersom familjemedlem som har stomi behöver mer omhändertagande, vilket påverkar 
anhörigas psykiska välbefinnande (Danielsen, Burcharth, & Rosenberg, 2013). Det 
framkommer att anhöriga som är vårdare också lider och blir rädda för stomiinplantation. 
Trots detta behöver de hantera sin rädsla för att kunna stödja sin familjemedlem. Detta på 
grund av att anhöriga upplever att stödet från familjen är viktigt för familjemedlem, som 
upplever starka känslor och behöver lära sig att leva med stomi (De Souza, Gomes, Xavier, 
Alvarez & De Oliveira, 2013). En brasiliansk studie visar att det saknas möjligheter för 
anhöriga att utrycka sitt lidande, sina bekymmer och problem som de möter i vården, till 
personen i fråga. Detta orsakar fysiska, psykiska och emotionella problem hos anhöriga som 
är vårdare. De är även oroliga över de sociala konsekvenserna som familjemedlemmen kan 
drabbas av (Cerencovich & Maruyama, 2015). Trots detta upplever anhöriga att de behöver 
vara starka för att hantera sjukdom och stötta sin familjemedlem att konfrontera problemet 
(Oliveira, Bavaresco, Filipini, Rosado, Dázio, & Fava, 2014).  

Informationen om att leva med stomi har visat sig att vara begränsad liksom varför 
stomibildning behövs. Detta försvårar anpassning till den nya livssituationen och gör att 
anhöriga har svårt att hjälpa familjemedlemmen (Oliveira et al., 2014). Anhöriga upplever att 
de inte får tillräckligt med information om hur det är att leva med och sköta en stomipatient. 
De är missnöjda med informationen som de får och upplever att de behöver psykiskt och 
socialt stöd, mera information och uppföljning för att kunna lära sig om stomiskötsel, 
eftersom de vanligtvis är de första personerna att stödja sin familjemedlem med stomi. Den 
bristande informationen påverkar även makars sexuella aktiviteter eftersom de inte får veta 
vilka problem som eventuellt kan inträffa. Detta tyder på att dialogen och informationen om 
sexuella problemet inte är lätt att föra fram. (Danielsen Burcharth, & Rosenberg, 2013).  
Anhöriga som är vårdare saknar ofta kunskap om vården som gälle. För att hantera denna 
brist använder de tålamod och vilja för att kunna vårda familjemedlemmen. Anhöriga söker 
även information och kunskap hos sjuksköterskor vilket kan förbättra vården, som de utför 
(De Souza et al., 2013). Dessutom upplever anhöriga att vissa sjuksköterskor inte kan se de 
anhörigas oförmåga till att utföra den rätta omvårdnad för familjemedlem som bär stomi 
(Cerencovich & Maruyama, 2015).  

Bristande information och kunskap hos sjuksköterskor försvårar för anhöriga att vårda sin 
familjemedlem. Detta leder till att de på egen hand behöver leta efter information som de 
behöver för att hjälpa sin familjemedlem med stomi (Oliveira et al., 2014). I en uruguaysk 
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studie uppges att vissa anhöriga får tillräcklig information från sjuksköterskor och att de 
upplever sig trygga och lugna med informationen. Uppföljningen av sjuksköterskor möjliggör 
för anhöriga att få klarhet rörande vissa punkter om stomi där de upplever sig osäkra. 
Anhöriga upplever att de måste anpassa sig till den nya situationen för att kunna hjälpa 
familjemedlemmen att genomleva sig som vanligt (Ferreira- Umpiérrez & Fort-Fort, 2014). 
De upplever att de inte blir begränsade, men att de känner sig överbelastade eftersom de 
behöver organisera sina dagliga rutiner för att lära in och kunna vårda sin familjemedlem 
som lever med stomi (Cerencovich & Maruyama, 2015). Detta påverkar de anhörigas 
livskvalité negativt (Oliveira et al., 2014). 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektivet i examensarbetet har sin utgångspunkt i Orems (2001) teorier om 
egenvård, egenvårdkapacitet, egenvårdbrist och omvårdnadssystemets teori. Teorierna ger 
en grundläggande kunskap för att tillgodose patienters fysiska och psykiska behov.  

Orem (2001) beskriver att egenvård handlar om att patienter har förmåga eller utvecklar en 
förmåga för att på ett säkert sätt bevara sina fysiska och psykiska funktioner. Egenvård bidrar 
även till att patienter utvecklar sig i den miljön som de befinner sig i men även för att 
korrigera de yttre och inre faktorer som berör deras egen funktion och utvecklingsprocess. 
Egenvård är också ett praktiskt genomförande som patienter utför för att upprätthålla hälsa, 
välbefinnande och integritet. Egenvård kan definieras på följande sätt - vårdande av sig själv 
eller vårdande som ges av sig själv. Egenvårdskapacitet beskrivs som patienters förmåga och 
vilja att ta egna initiativ, anstränga sig och medverka i sin egenvård för att uppnå sitt mål. 
Även viljan att lära och utveckla sig. Om patienters egenvårdskapacitet inte är tillräcklig för 
att tillgodose sina egna behov finns det brister som tyder på att patienter behöver hjälp. Med 
egenvårdbrist menas patienters oförmåga att ta hand om sina grundbehov, och den bristen 
kan vara fullkomlig eller delvis. Egenvårdbristen som fullkomlig, menas oförmåga att utföra 
sin egenvård, medan delvis egenvårdbrist innefattar att det finns en viss begränsning för 
utförande av egenvård (Orem, 2001).  

Omvårdnadssystemen syftar till sjuksköterskors omvårdnadskapacitet att etablera 
omvårdnaden och genomföra den i samspel med patienter. Detta innebär att tillgodose och 
återställa egenvårdkapacitet hos patienter genom att identifiera deras eller anhörigas 
befintliga behov eller egenvårdskrav. Syftet med detta är att ändra eller stötta patienter i 
deras livssituation. Det kan ske genom att sjuksköterskor identifierar patienters totala eller 
vissa behov och förmåga att utföra sin egenvård. Utifrån detta kompenserar sjuksköterskor 
dessa behov genom att vidtaga nödvändiga åtgärder för att hantera dessa existerande behov. 
Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att hantera sina begränsningar till sin egen omsorg 
genom att lära ut och anpassa den omvårdnad som behövs. Omvårdnadssystemen syftar även 
till att stödja och undervisa de patienter som kan utföra sin egen omsorg, men kan behöva 
vägledning av sjuksköterskor. Sjuksköterskor stödjer och handleder patienter som klarar att 
utföra sin omsorg själva på ett korrekt sätt genom att informera och vägleda dem (Orem, 
2001). Därmed är det avgörande att sjuksköterskor ser på patienter i sin helhet och inte bara 
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deras begränsningar eftersom själva ansvarstagandet i den dagliga omsorgen har stor 
betydelse för att återställa patienters självständighet men även för att förbättra deras 
livskvalitet (Orem, 1985).  

2.6 Problemformulering   
Enligt lagen har patienter rätt att få sina behov tillgodosedda och vården ska ges 
kontinuerligt för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ur Orems teoretiska perspektiv kan 
sjuksköterskor i samspel med patienter etablera en individuell omvårdnad, där patienternas 
behov av omvårdnad eller information är identifierade och tillgodosedda. I tidigare forskning 
framkommer att informationen kring stomi och den undervisning som patienter med stomi 
får av sjuksköterskor under den postoperativa perioden, är bristfällig. Detta beror på 
otillräckligt med tid för att informera patienter kring stomi, vilket medför en barriär för 
sjuksköterskorna att undervisa patienterna. Detta beror också på otillräcklig kunskap hos 
sjuksköterskor i förhållande till stomihanteringen, vilket gör att de upplever sig osäkra och 
undviker att vårda dessa patienter. De tenderar även att prioritera ner och se stomivården 
som endast ett toalettbesök. Sjuksköterskor relaterar att de inte har tid att samtala med 
patienterna och tenderar att genomföra sina vårduppgifter så fort som möjligt. 
Informationsbrist relateras också av anhöriga som har en familjemedlem med stomi. Dessa 
får inte adekvat information om hur det är att leva med och sköta stomi. Bristande 
information och undervisning i den postoperativa perioden kan påverka patienternas 
rehabilitering och försena deras anpassning till den nya livssituationen, om deras behov inte 
blir tillgodosedda. Mot den bakgrunden anses det viktigt att beskriva patienters upplevelser 
av att leva med stomi för att bättre förstå påverkan av stomi hos dem efter stomioperation 
men även i deras fortsatta dagliga liv.  

3. SYFTE 

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

4. METOD 
Avsnittet beskriver datainsamling, urval och dataanalys och avslutas med etiska 
överväganden. Datamaterialet i examensarbetet består av publicerade kvalitativa artiklar. 
Artiklarna analyseras utifrån en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes baserad 
på Evans (2002) modell. Enligt Evans (2002) kan en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes användas för att sammanfatta vad som kommit fram i olika forskningar, 
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med ett minimum av egen tolkning av forskningarnas resultat. Friberg (2012b) betonar att 
kvalitativa studier bidrar till att identifiera och förstå individers livsmening, upplevelser och 
behov. Polit och Beck (2012) beskriver att de kvalitativa materialens datainsamling och 
analys bör utföras med noggrannhet eftersom kvalitativ forskning grundar sig på att öka 
förståelsen för människors livsupplevelser. Syftet med att analysera examensarbetets 
datamaterial utifrån systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes är för att kunna 
fördjupa och bättre förstå patienters upplevelser av att leva med stomi. Detta för att kunna 
bemöta dessa patienters behov utan att orsaka mera lidande. 

4.1 Datainsamling och urval  
De publicerade kvalitativa artiklarna till examensarbetet söktes från databaser CINAHL Plus 
och MEDLINE.  Anledningen till att datamaterial söktes från dessa databaser var att hitta 
lämpliga vårdvetenskapliga artiklar. För att få fram rätt sökord på engelska användes 
svensk–engelsk ordbok samt svensk Mesh term databas för att översätta sökord. Vid 
sökningarna i databaserna kombinerades flera sökord i olika ordning. Dessa ord var ostomy, 
patient, experience, perception, attitudes, views, opinions, qualitative research, qualitative 
study, living with som kopplades till examensarbetes syfte.  Sök – operatorer som användes 
mellan dessa sökord var AND och OR. Operatorerna styrde sökningar mellan utvalda sökord 
för att få fram flera studier som var lämpliga (Östlundh, 2012). Boolean operator användes 
som ett sökverktyg i databaser för att begränsa eller utöka sökningar av utvalda sökord (Polit 
och Beck, 2012). För att skapa en anslutning mellan dessa ord användes AND och för att 
finna flera studier som berörde dessa ord, skrevs OR mellan olika synonymer. 
Söksavgränsningen skedde genom att söka fram artiklar som var ”Peer reviewed”, mellan år 
2007 - 2017, skrivna på engelska. Boolean/Phase var ett sökverktyg som användes vid 
sökande av datamaterial i CINAHL Plus och MEDLINE databaser. Tack vore detta gick det 
att få fram artiklar som berörde de sökorden som de kombinerades med. ”Find all my search 
terms” var ett annat sökverktyg i databaserna för att ta fram artiklar som berörde ett eller 
flera sökord som kombinerades, medan Academic Journals för att få fram endast akademiska 
tidskrifter. Dessa sökningsstrategier sammanställdes i bilaga A.  

För att välja ut vilka artiklar som skulle inkluderas i eller exkluderas från examensarbetet, 
genomfördes en sökning ur helikopterperspektiv vars första steg var att noggrant läsa 
sammanfattningen av de studier som framkommit med sökningarna. Att läsa en 
sammanfattning skall göras med kritiskt tänkande, reflekterande och förhållas till vad som 
söks. Detta för att få en översikt över studien i sin helhet (Friberg, 2012a). I första hand var 
att läsa artiklars titel, publicerande tidskrift och därefter sammanfattning av totalt 123 
artiklar. För vissa artiklar av den totala träffen förekom inga sammanfattningar och vissa av 
artiklarna var inte tillgängliga vilket omöjliggjorde att läsa dem. Vid följande sökningar 
framkom artiklar vars sammanfattningar redan utlästs. Skribenten valde bort att läsa de 
återkommande artiklarna. 

Inklusionskriterierna var att kvalitativa artiklars innehåll hade analyserats utifrån patienters 
upplevelser och att patienterna som deltog i de kvalitativa studierna var vuxna kvinnor eller 
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män. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, finnas i akademiska tidskrifter och svara på 
examensarbetets syfte. Exklusionskriterier var icke vetenskapliga artiklar och systematiska 
litteraturstudier. Artiklar som utgick från sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
som lever med stomi var exkluderade samt anhörigas perspektiv eller barns perspektiv. I den 
första översikten utsågs 18 stycken lämpliga artiklar av totalt 123. Dessa artiklar lästes 
noggrant för att avgöra om de kunde inkluderas i examensarbetet. För att avgöra vilka 
artiklar som skulle inkluderas utgick skribenten utifrån de inklusions – och 
exklusionskriterier som är beskrivna ovan. Av de 18 artiklarna blev 6 stycken exkluderade, på 
grund av att de bestod av systematiska litteraturstudier, vilket resulterade i 12 utvalda 
artiklar.  

Dessa 12 artiklar kvalitetsgranskades innan de blev inkluderade i examensarbetet. 
Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Fribergs (2012b) frågeställningar för kvalitativ 
ansats. Syften med kvalitetsgranskningen var att betygsätta de kvalitativa artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet och behålla artiklar som uppfyllde så många kvalitetskriterier som 
möjligt.  Kvalitetskriterierna bestod av 14 frågeställningar, vilket innebar att varje fråga var 
ett kriterium. Varje kriterium kunde få noll poäng om inte kriteriet uppfylldes, en halv poäng 
om den uppfylldes till viss del och ett poäng om kriteriet uppfylldes i sin helhet. Efter 
granskningen klassificerades de tolv artiklarna utifrån kvalitetsnivåer: Låg= 0 - 5 poäng, 
medel= 6 - 9 poäng och hög = 10 - 14 poäng. Två artiklar var medel medan tio artiklar 
klassificerades som hög. Frågeställningar och vilka kvalitetskriterier varje artikel uppfyllde, 
sammanställdes i bilaga C. Sedan sammanställdes artiklarna i en tabell (bilaga B) för att få en 
översikt av datamaterialet. 

4.2 Dataanalys 
Dataanalysen utgick från en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes i fyra steg: 
första steg var att samla in kvalitativa artiklar. Andra steget var att identifiera nyckelfynd i 
varje studies resultat genom att läsa artiklarna flera gånger för att öka förståelse av 
artiklarnas innehåll. Tredje steget var att jämföra skillnader och likheter mellan nyckelfynd. 
Nyckelfynd blev kategoriserade i liknande grupper och därefter identifierades gemensamma 
teman. Subteman skapades utifrån teman. Sista steget var att skapa en beskrivning av 
fenomen med hjälp av tema och subtema (Evans, 2002).  

Det första steget var datainsamling. Andra steget var att utvälja och läsa samtliga artiklar, 
därefter kvalitetsgranskades artiklarna och sammanställdes i artikelmatrisen. De stegen 
beskrevs i avsnittet datainsamling och urval ovanför. Vidare numrerades artiklar utifrån 
artikelns nummer från artikelmatrisen och sedan lästes dessa flera gånger innan nyckelfynd 
identifierades. Tre till fyra läsningar av artiklar resulterade i de 144 identifierade 
nyckelfynden som svarade på syftet och dessa sammanställdes därefter i ett dokument. Varje 
nyckelfynd numrerades utifrån artikelns nummer och sidnummer. I tredje steget sorterades 
nyckelfynd genom att färga och numrera de nyckelfynd som beskrev liknande upplevelse. 
Sedan klipptes de färgade och numrerade nyckelfynden ut från dokument och placerades i 
olika grupper. De grupperade nyckelfynden som beskrev liknande upplevelse placerades 
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tillsammans och på så sätt skapades teman. Utifrån teman skapades subteman genom att 
placera de nyckelfynd som beskrev en liknande variation eller perspektiv av teman 
tillsammans. Sedan limmades de nyckelfynden i ordning i ett block för att underlätta 
beskrivandet i resultatet. De teman och subteman som framkom med dataanalysen 
presenteras i resultatavsnittet. 

Tabell 1: Exempel på analystegen 

	
Nyckelfynd	

	
Tema	

	
Subtema	

”	It	means	to	me	that	physically,	I´m	immobilized.	In	a	way,	I	cannot	
do	running;	I	cannot	do	swimming….	the	bag	gets	filled	up	very	
frequently;	so	we	have	to	avoid	going	for	buffets	or	lunch	
appointments”	(Lim	et	al.,	2015,	s.	189,	artikel	2).	
“Modifying	clothing	worn	was	a	topic	discussed	in	all	the	groups.	
Topics	focused	on	protecting	the	ostomy	from	either	being	pressed	
too	tightly	and	irritated,	or	wearing	loose	clothing	so	that	the	
ostomy	pouch	was	not	visable”	(Grant,	et	al.,	2011,	ss.5-6,	artikel	
12).	

	
	
	
	
	
	
	
En	förändrad	

	
	
En	begränsad	
livskvalitet	

”	The	women	adapt	to	their	existence	and	changed	life	and	are	
reconciled	to	the	fact:	without	this	ostomy	life	would	be	worse,	as	
before,	or,	even	worse,	death.”	(Honkala	&	Berterö,	2009,	S.	21	
artikel	10)	
“I	thought	this	is	what	is	it	going	to	take	to	survive…	there	was	no	
other	way…	I	cannot	say	I	hate	it…	I	have	to	accept	it…	there	not	
much	to	do	about	it…”	(Andersson,	et	al.,	2010,	s.605,	artikel	3)	

livssituation	 Att	behöva	
anpassa	sig	till	
det	förändrade	
livet	

4.3 Etiska överväganden 
Forskaren har ansvar för att forskningen som presenteras uppfyller krav för en god 
forskning, men är även skyldig att se till att oredlighet inte framkommer i forskningsprocess. 
Detta innebär att forskningsmaterialen ska ha varit granskade före publikation i tidskrifter. 
Datamaterial kan presenteras som Peer reviewed vilket innebär att datamaterialen har 
genomgått en vetenskaplig granskning före sin publikation i tidskrifter. Granskningen av 
datamaterial förstärker forskningens kvalité samt undviker att felaktig information 
framkommer. Dessutom bör forskningsmaterial göras offentliga på olika databaser efter sin 
publikation i tidskrifter för att göra det möjligt för andra att skapa sin egen bedömning av 
forskningskvaliteten. Datamaterial kan också innehålla DOI som är ett referensnummer till 
själva data, vilket underlättar sökning (CODEX, 2017). Datamaterialen kan innehålla 
felbedömningen vid granskningen, vilket innebär att datamaterialen inte uppfyller alla krav 
för tidskriften. I så fall blir inte forskningskvalitet hög. Därför poängteras vikten av en ny 
bedömning av dessa publicerade material före användning (Segesten, 2012). I 
examensarbetet används granskade publicerade kvalitativa artiklar. Skribenten har även 
utfört en egen granskning av de inkluderade materialen. Engelska - svenska ordbok (Prismas 
engelska ordbok) och Google translate används för att säkerställa att artiklarnas innehåll 



12 

skrivna på engelska ska uppfattas korrekt, eftersom skribenten inte har svenska eller 
engelska som modersmål. 

5. RESULTAT 

Utifrån dataanalysen framkom tre tema med respektive två subtema. Teman relaterades till 
påverkan av självbild, en förändrad livssituation och stöd i bemötandet. 

Tabell 2: Teman och subteman   

Tema	 Subtema	

Påverkan	av	självbild	 • Att	förlora	sin	självkänsla		
• Att	leva	med	oro	

	En	förändrad	livssituation		 • 	En	begränsad	livskvalitet	
• Att	behöva	anpassa	sig	till	det	förändrade	livet	

Stöd	i	bemötandet	 • Att	uppleva	sig	oförberedd		
• Att	uppleva	sig	trygg	

 

5.1 Påverkan av självbild 
I det här temat beskrivs patienternas självuppfattningar av sin nya kroppsbildning och att 
leva med oro.  

5.1.1 Att förlora sin självkänsla 

Patienterna relaterade att de hade svårt att se på sin stomi (Andersson, Engström & 
Söderberg, 2010; Danielsen, Soerensen, Burcharth, & Rosenberg, 2013b). Stomin var en 
chock för dem (Tao, Songwathana, Isaramalai, & Wang, 2014). De hade svårt att identifiera 
och se sig som normala personer (Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013b; Tao et al., 
2014). Detta beskrevs i följande citatet, “I rejected it … I could not bear to look at it … to see it 
there … sticking out of the stomach…” (Danielsen et al., 2013b, s. 409). Vissa upplevde stomi 
som ett tabu (Danielsen, Soerensen, Burcharth, & Rosenberg, 2013a, 2013b) och skämdes 
över sin förändrade kropp (Danielsen et al., 2013a). Patienterna upplevde att de var för unga 
för att vara bärare av stomi, vilket påverkade deras utseende negativt (Danielsen et al., 
2013b). De upplevde sig annorlunda och obekväma i sin kropp. Dessa självuppfattningar av 
sin kropp gjorde att patienterna avhöll sig från sociala aktiviteter som exempelvis biobesök 
eller shopping (Honkala & Berterö, 2009). Den förändrade kroppen gjorde att de upplevde 
sig mindre attraktiva (Tao et al., 2014; Vural et al., 2016). Patienterna framhöll att de miste 
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kontroll över sin egen kropp (Danielsen et al., 2013b; Grant et al., 2011; Torpe et al., 2014). 
Detta påverkade deras psykiska välbefinnande (Grant et al., 2011). Kontrollförlusten över sin 
kropp, medförde också att de även upplevde sig maktlösa efter kirurgi (Torpe et al., 2014). 
Detta väckte sorg, frustration och hopplöshet under den postoperativa perioden när 
patienterna funderade över sin nya kroppsbild (Lim, Chan, & He, 2015). Dessutom väcktes 
rädslan att vara socialt stigmatiserade (Poletto & Da Silva, 2013). De upplevde sig ofta vara 
ovärdiga på grund av sin förändrade kropp (Honkala & Berterö, 2009). Patienterna 
poängterade att det var hemskt att leva med stomi och att stomin orsakade negativa känslor 
såsom osäkerhet och stress. De var dessutom tveksamma och obeslutsamma efter det 
kirurgiska ingreppet (Danielsen et al., 2013a). Detta beskrevs i citatet” … this thing about 
uncertainty… I can handle almost everything … but the uncertainty is what distresses me… it 
is so dreadful living in uncertainly…” (Danielsen et al., 2013a, s. 1347). Vissa patienter ansåg 
sig vara depressiva (Grant et al., 2011).  

5.1.2 Att leva med oro 

Flertalet patienter höll sin stomi hemlig. De undvek att visa upp sin stomi för sina vänner 
eftersom de var bekymrade över att vännerna skulle berätta vidare (Tao et al., 2014). 
Patienterna var rädda att uttrycka sina känslor för sina anhöriga eftersom de upplevde sig 
vara ett besvär för dem (Lim et al., 2015). De var ofta osäkra över vilka kläder de skulle ha på 
sig och hur de skulle göra med stomipåsen (Poletto & Da Silva, 2013). Patienterna utryckte 
oro över att stomipåsen skulle lossna vid fysisk aktivitet. Även deras självförtroende 
påverkades negativt vad gäller att försätta genomföra fysisk aktivitet (Owen & Papageorgiou, 
2008). De uttryckte känslor som berörde sexuallivet, såsom rädsla, sorg, orolighet och 
ångest. Patienters rädsla och oro var relaterade till huruvida stomipåsen skulle läcka under 
samlaget eller att de behövde avbryta för att gå till badrummet. Sorg uppstod när de 
funderade över sitt sexualliv, och ångest relaterades till att de inte kunde tillfredsställa sin 
partner. Detta gjorde att de undvek att ha samlag. De började även sova skild från sin partner 
på grund av rädslan för stomiläckage (Vural et al., 2016).  

Patienterna var dessutom ofta oroliga över maten de skulle äta, eftersom viss mat kunde 
orsaka illaluktande gaser (Andersson et al., 2010). De upplevde oro över lukt, läckage (Lim et 
al., 2015; Tao et al., 2014). Dessutom relaterade de att det var besvärligt att ta hand om stomi 
(Honkala & Berterö, 2009; Lim et al., 2015). Risken för lukt och läckagen från stomi gjorde 
att de upplevde sig obekväma i att hantera stomivård i den postoperativa perioden. 
Patienterna framhöll att de behövde kontinuerlig undervisning efter kirurgi eftersom de var 
rädda att hantera stomivården fel, vilket kunde orsaka inflammation eller hudirritation kring 
stomin (Lim et al., 2015).  

” I am afraid of inflammation, skin tear… I was afraid that I do not to cut [the 
stoma bag]. After [the operation, I] still [managed] to learn [to do so]. [I] have to 
care for the skin and [I] need to be very clean… Initially, I was scared when I 
[saw] it; after that, the stoma got smaller” (Lim et al., 2015, s.190). 

Vid ett reversal kirurgi var vissa patienter rädda och ångestfulla att kirurgin skulle gå fel. 
Patienterna som genomled stomikomplikationer, som exempelvis sår, kom i konflikt med sig 
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själva och upplevde ångest, hopplöshet och maktlös samtidig som självmordstankar uppkom. 
Stomikomplikationerna orsakade inte bara psykiskt utan också fysiskt lidande, vilket 
försenade patienters förmåga att anpassa sig till stomi och acceptera den (Spiers, Smith, 
Simpson & Nicholls, 2016). 

5.2 En förändrad livssituation 
I det här temat relaterades det till patienters begränsade livskvalitet samt att de behövde 
anpassa sig till det förändrade livet. 

5.2.1 En begränsad livskvalitet  

Patienterna upplevde att vardagsaktiviteter begränsades (Danielsen et al., 2013b; Lim et al., 
2015; Tao et al., 2014). Såsom förmågan att kunna fortsätta i sina vanliga vardagsaktiviteter, 
som till exempel att handla och duscha (Lim et al., 2015). Vid genomförandet av vissa 
uppgifter i hemmet relaterade de och att de inte kunde lyfta tunga saker (Tao et al., 2014).  

Patienterna ansåg att stomi hindrade dem vid olika fysiska aktiviteter (Grant et al., 2011; 
Honkala & Berterö, 2009; Tao et al., 2014). Exempelvis vid bowling och promenader. Detta 
gjorde att de slutade utföra vissa aktiviteter för att kunna anpassa sig till livet med stomi 
(Grant et al., 2011). De kunde inte göra samma rörelser som förut (Honkala & Berterö, 2009). 
Dessa begränsningar påverkade även sättet hur de klädde sig samt mat- och sömnvanor (Tao 
et al., 2014). 

Sömnstörningar, det ville säga att patienter inte sov ordentlig, var vanligt på grund ändrat 
sängläge eller behovet att vakna flera gånger per natt för att kontrollera stomipåsen (Lim et 
al., 2015) De upplevde att sömnstörning påverkade deras livskvalitet (Grant et al., 2011).   

De behövde även anpassa sina kostvanor för att undvika illaluktande gaser (Andersson et al., 
2010). Det tog tid för dem att identifiera den mat som orsakade gaser, men att de därefter 
undvek att konsumera den (Grant et al., 2011). Detta illustrerades i följande citatet, “… 
should I go somewhere I make sure not to eat vegetables and when I am out I would not eat 
that either because it puts much gas in the bag...” (Andersson et al., 2010, s.605). Vissa 
patienter ansåg att det var svårt att anpassa sig till de nya kostvanorna (Honkala & Berterö, 
2009).  

Patienterna omtalade även att stomin påverkade deras sätt att klä sig (Honkala & Berterö, 
2009; Owen & Papageorgiou, 2008; Poletto & Da Silva, 2013). De började använda mer lösa 
kläder (Grant et al., 2011; Tao et al., 2014). De var noggranna att välja ut vilka kläder de 
skulle ta på sig på grund av stomins placering (Andersson et al., 2010).  

Manliga patienter med stomi upplevde vid samlag problem såsom erektionsdysfunktion 
medan torrhet samt obekvämhet förekom hos kvinnliga patienter (Vural et al., 2016). Även 
smärta och tät vaginalkanal gjorde att deras sexlust och sexuella aktiviteter minskade 
(Andersson et al. 2010). Sexualproblem kunde relatera till det kirurgiska ingreppet (Grant et 
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al. 2011). Detta illustrerades i följande citatet: “It [erectile dysfunction] began after the 
operation. I have a desire but cannot have an erection” (Vural et al., 2016, s. 383). Ett annat 
citat som illustrerade sexualproblemet hos kvinnliga patienter var: “Sex was not possible 
because anal scars and of the acute pain in the vagina, which made the vaginal opening too 
narrow” (Andersson et al., 2010, s. 605). Det framhölls att sexuella aktiviteter fördröjdes 
samtidig som patienterna ansåg sig skyldiga att ha ett aktivt sexuellt liv för äktenskapets skull 
(Tao et.al, 2014). Vissa patienter uppgav att de fortsatta med sitt sexualliv trots att sexlusten 
minskades (Vural et al., 2016), medan andra patienter inte upplevde några problem alls i sitt 
sexuella liv (Grant et at., 2011). Patienterna önskade få mer stöd och information av 
stomisjuksköterskan om sexuallivet efter stomioperation (Andersson et al., 2010; Vural et al., 
2016). Detta framgick i följande citatet: “Till today no one guided or asked anything about 
sexuality but you” (Vural et al., 2016, s 383). Dessutom skämdes patienterna för att söka 
hjälp samtidigt som de upplevde att sjuksköterskor var obekväma med att meddela 
information om sexuella problem (Tao et al., 2014).  

Patienterna upplevde sig begränsade i sitt professionella liv på grund av stomin (Danielsen et 
al., 2013a; Owen & Papageorgiou, 2008). Att återgå till tidigare arbetsrutiner var svårt för 
dem (Poletto & Da Silva, 2013). Efter hand blev dock arbetslivet mer rutin, men de behövde 
ta med sig stomimaterial till arbetsplatsen (Andersson et al., 2010). Arbetsaktiviteterna var 
emellertid svåra att klara, vilket resulterade i att de ofta blev sjukskrivna (Honkala & Berterö, 
2009). Detta illustrerades i följande citatet.  

 … I realised quite soon that it was impossible to have a permanent appointment… it 
did not work…// …. You can not have a job and be away … every other week and … 
the stoma bag might burst on my way to work and you have to go home take a 
shower and… so in reality it doesn’t work (Honkala & Berterö, 2009, s.20).   

De ansåg sig även begränsade i sitt sociala liv (Danielsen et al., 2013a; Honkala och Berterö, 
2009; Tao et al., 2014), vilket relaterades till att stomin tog mycket av deras tid (Tao et al., 
2014). Patienterna var även alltid noggranna att hitta det närmaste badrummet när de 
befann sig på främmande platser (Andersson et al., 2010). Vissa ansåg att de inte kunde gå ut 
eftersom stomin kunde spricka och lukta illa (Owen & Papageorgiou, 2008). Patienterna 
upplevde även svårigheter att ta hand om sina familjer på grund av orkeslöshet och att de lätt 
blev trötta. De relaterade att familjen behövde anpassa sig till deras omständigheter 
(Honkala och Berterö, 2009).  

Komplikationerna som till exempel hudirritation kring stomin hindrade patienterna att 
hantera sin stomivård. De behövde stöd av sina anhöriga samt undervisning hur de kunde 
utföra stomivård och skydda den peristomala huden (hud runt stomi) (Tao et al., 2014). De 
upplevde svårigheter med stomivård, eftersom de inte hittade rätt position att placera 
stomipåsen och fel placering kunde orsaka irritation i huden kring stomin. Detta medförde 
att de behövde hjälp av någon annan som kunde sköta stomivård åt dem, vilket i sin tur ledde 
till att patienternas autonomi upplevdes som nedsatt (Poletto & Da Silva, 2013).  
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5.2.2 Att behöva anpassa sig till det förändrade livet 

Patienterna accepterade stomin (Honkala & Berterö, 2009; Owen & Papageorgiou, 2008), 
trots att den förändrade patienters liv. De insåg att livet med stomi blev mindre besvärligt 
och upplevde en stor lättnad över att livet inte var lika smärtsamt och problematisk som 
förut, vilket de var tacksamma för (Honkala & Berterö, 2009). De upplevde att stomin var 
livräddande (Andersson et al., 2010; Owen & Papageorgiou, 2008; Tao et al., 2014). Som 
illustrerades i citatet.” I was glad to wake up be alive, because I was in so much pain before 
the op. It did save my life, and you learn to accept things in life” (Owen & Papageorgiou, 
2008, s. 29). Patienterna anpassade sig till stomin med tanke på att livet utan stomi skulle 
vara ännu värre, och kunde leda till döden (Honkala & Berterö, 2009). De var tvingade att 
acceptera livet med stomi och dessa förändringar (Andersson et al., 2010; Tao et al., 2014). ” 
I thought this is what is it going to take to survive… there was no other way… I cannot say I 
hate it… I have to accept it… there not much to do about it…” (Andersson et al., 2010, s. 605). 

Dessutom ansåg patienterna att det var viktigt att anpassa livet med stomi med positiva 
handlingar för att underlätta kroppens återhämtning efter kirurgi (Tao et al., 2014). De 
träffade på svårigheter att leva med stomi, men de använde humor och positiva tankar som 
ett sätt att hantera situationen, försona och acceptera sig själva. De uppskattade och var 
tacksamma för det liv de hade fastän de upplevde en låg livskvalitet. Dessutom inhämtade 
patienterna livsmening från sina anhöriga för att fortsätta leva (Grant et al., 2011). De insåg 
att kunnandet att hantera sin stomivård var första steget för att acceptera livet med stomi. 
Även att lära sig om stomivård tillsammans med andra patienter eller i grupp, upplevde 
patienterna som hjälpsamt men det var också viktigt att vara aktiv och positiv (Danielsen et 
al., 2013a). De insåg även vikten av att själva ta på sig ansvaret för stomivården. Detta för att 
undvika att andra personer skulle uppleva den som smutsig (Tao et al., 2014). Patienterna 
försökte leva som vanligt genom att planera och anstränga sig att fortsätta leva som förut 
fastän de upplevde sig som handikappade (Andersson et al., 2010). Däremot erfor vissa 
patienter, för att kunna acceptera livet med stomi, att det var viktigt att inte se sig själva som 
handikappade. Livet blev inte lättare som patienterna trodde, men de insåg att det var viktigt 
att vara flexibel och anpassa sig till den förändrade livssituationen. Exempelvis tog de med 
sig nödvändiga material och hanterade illakutandet genom att gå ut i frisk luft för att byta 
stomipåsen när de var bortresa (Honkala & Berterö, 2009).  

5.3 Stöd i bemötandet 
I temat beskrevs inverkan av bemötandet hos patienterna, vilket de upplevde sig oförberedda 
för eftersom den var bristfällig, men de bidrog även till att de upplevde sig trygga för att leva 
med stomi när bemötandet var tillräckligt. 

5.3.1 Att uppleva sig oförberedd   

Sjuksköterskornas bristande bemötande påverkade negativt patienternas självuppfattningar 
och förmåga att utföra stomivård. Patienterna upplevde en destruktiv relation med 



17 

vårdpersonalen, särskilt med sjuksköterskor. De upplevde omänsklighet, motvilja, avsaknad 
av individuellt bemötande och utrymme för de att ställa frågor. Dessutom ansåg patienterna 
att de inte blev sedda som person (Spiers et al., 2016). De kunde inte, hos sjuksköterskorna, 
identifiera den öppna dialog och lyhördhet som kunde tillfredsställa patienternas behov. 
Omvårdnaden omfattade inte hela situation kring stomin, vilket ledde till att patienterna 
upplevde sig osäkra att leva med stomi (Poletto & Da Silva, 2013). Detta illustrerades i 
följande citatet: 

I felt like, they weren’t dealing with me as a person. […] I was an operation, which 
they were going to perform. […] and I was thinking, that’s not what the [other] 
nurses said. But didn’t say anything, I really am cross with myself that I didn’t say 
anything. […] I just assumed that I’d misunderstood (Spiers et al, 2016, s.2667).  

Sjuksköterskornas negativa förhållningssätt påverkade även patienternas förtroende liksom 
att otillräcklig delaktighet i beslutsfattande gjorde att patienterna upplevde sig oförberedda 
inför hemgång (Thorpe et al., 2014). Patienterna var inte nöjda med stödet som de fick under 
den postoperativa perioden, vilket skulle kunnat hjälpa dem att vara mer säkra vid 
stomivård. Stödet uppfyllde inte deras förväntningar (Thorpe et al., 2014). De upplevde sig 
övergivna efter kirurgi (Danielsen et al., 2013b; Poletto & Da Silva, 2013). Patienterna 
behövde ta hand om sin stomi själva eftersom undervisningen var begränsade under 
sjukhusvistelsen. Detta gjorde dem bekymrade över hur de skulle sköta stomin (Lim et al., 
2015; Poletto & Da Silva, 2013). De uttryckte även att undervisningen inte täcka behovet 
inför hemgång (Danielsen et al., 2013b; Lim et al., 2015). Vilket illustrerades i citatet. “The 
education provided by the hospital is quite limited … I don’t think during this 5 days you can 
learn a lot… It is more of a self-discovery” (Lim et al., 2015, s.190). Några patienter relaterade 
att de upplevde sig oförberedda för att delta i stomiundervisning (Thorpe et al., 2014). 
Patienterna önskade mer stöd och undrade om sjuksköterskan hade en viss kunskap om 
deras individuella sjukdomshistorik (Danielsen et al., 2013b). Vissa patienter erfor att 
beroendet av omvårdnad kunde leda till att de miste sin autonomi. De skämdes över att 
behöva få hjälp, varför de undvek att ställa krav på sjuksköterskor (Thorpe et al., 2014).  

Patienterna reagerade inför att informationen om stomi före kirurgiskt ingrepp inte var 
tillräcklig. De upplevde att sjuksköterskan inte informerade om förändringar i livet som 
skulle ske på grund av stomin, vilket gjorde att de behövde upptäcka dessa förändringar 
själva. De upplevde även att det var svårt att förstå sina begränsningar (Lim et al., 2015). 
Patienterna framhöll att en mer informativ kommunikation om stomi skulle vara viktigt, 
eftersom det skulle underlätta att prata om stomin vid kontakt med andra personer 
(Danielsen et al., 2013b). De relaterade att god undervisning och information skulle hjälpa 
dem med både deras fysiska som psykiska tillstånd (Lim et al., 2015).  

 

5.3.2 Att uppleva sig trygg 

Det betonades vara av vikt för patienterna att uppleva att stöd fanns när de behövde det och 
att stödet blev som en förstärkning av deras autonomi (Thorpe et al., 2014). Informationen 
om stomi före operation upplevde patienter som central för att förstå behandlingen 
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(Andersson et al., 2010; Thorpe et al., 2014). Dessutom hjälpte den dem att förstå deras 
sjukdom och behov (Andersson et al., 2010). Patienterna som undervisades om stomi före 
operation, fick ökad förståelse inför det kirurgiska ingreppet. Det betonades även att 
sjuksköterskorna uppmuntrade patienter, genom att de gav information som patienterna 
kunde ta autonoma beslut över, sett till deras egna behov. Den nedlagda tiden till 
omvårdnaden påverkade positiv hur patienterna upplevde vården och förbättrade deras 
psykiska välmående (Thorpe et al., 2014). Stödet från sjuksköterskan upplevdes som 
hjälpsam, och förstärkte patienternas förtroende för sjuksköterskor och de upplevde sig 
trygga (Spiers et al., 2016). Även var den omvårdnaden essentiell för att klara av det dagliga 
livet och stomihanteringen (Owen & Papageorgiou, 2008). Som beskrevs i det här citatet: 

 I kept running to the toilet when it gets full - we never made a mess. That was very 
awkward to do… the nurse showed me the best way to empty it. She showed me 
how to put the ring on (Owen & Papageorgiou, 2008, s. 29).  

Patienterna upplevde att stödet från anhöriga var av yttersta vikt (Andersson et al., 2010; 
Grant et al., 2011; Lim, et al., 2015; Tao et al., 2014). Detta för att de anhöriga också tog del 
av hur de kunde sköta stomi för att kunna hjälpa patienterna (Lim, et al., 2015). Även stödet 
av vänner var viktigt för patienters välbefinnande (Grant et al., 2011). Som citatet 
illustrerades. “My friends, siblings and kids all know… there is no one who thinks “yea she 
has stoma’” … it is like normal…” (Andersson et al., 2010, s. 606). De uppskattade hjälpen 
som de fick av sina anhöriga, vilket var väsentlig för patienternas känslomässiga kontroll 
(Tao et al., 2014). Dessutom upplevde patienterna sig mer bekväma bland sina anhöriga och 
vänner eftersom de inte oroade sig för stomins ljud och illaluktande gaser (Andersson et al., 
2010). 

6 DISKUSSION 

Avsnittet inleds med resultatdiskussion, där resultatet jämförs med tidigare forskning, 
kopplat till vårdvetenskapligt perspektiv, lagar och sjuksköterskornas ansvar. Detta beskrivs 
under rubriken bakgrund. Vidare diskuteras valet av metodanalysen utifrån olika 
utgångspunkter och avslutas med etiskdiskussion över etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 
Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Utifrån 
resultatet diskuterades teman: En förändrad livssituation och Stöd i bemötandet. I stöd i 
bemötandet relaterade de till att de inte blev tillräcklig informerade och adekvat bemötta. 
När stödet, bemötandet och informationen var tillräckliga bidrog det till att patienterna 
upplevde sig trygga.  Den förändrade livssituationen relaterade till att patienterna upplevde 
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sig begränsade i sin vardag, men också att de behövde anpassa sig till de förändringarna som 
stomin medförde.  

Patienterna upplevde att det stöd de fått, var bristfällig och att det inte uppfyllde deras behov 
och förväntningar. Detta försvårade för patienterna att förstå de upplevda begränsningarna, 
vilket påverkade deras självförtroende. Det bristande stödet var relaterat mest till otillräcklig 
information, undervisning, samt bristande omvårdnad under sjukhusvistelsen, vilket gjorde 
att patienterna upplevde sig oförberedda inför hemgång. Detta står i konflikt med det som 
står i Patientlagen (SFS 2014:821) § 1, kap 1 nämligen att patienter har rättighet att få sina 
behov tillgodosedda med syftet att upprätthålla och förstärka deras autonomi, integritet och 
självbestämmande. Enligt HSL (SFS 1982:763) 2a§ och 2c§ skall vården planeras utifrån 
patienters behov, och ges kontinuerligt. Detta för att säkerställa att vården uppfyller 
patienters behov samtidig som de kan känna sig trygga med den givna vården. I tidigare 
forskningen är det även något som Oliveira et al., (2014) relaterat till nämligen att 
informationen och undervisningen om stomi är bristfällig och att detta till och med påverkar 
anhörigas kapacitet att stödja familjemedlemmar som lever med stomi. Ardigo och Amante 
(2013) menar att omvårdnaden till patienterna ska bestå av undervisning och förståelse av 
patienternas hälsotillstånd. Detta för att kunna hjälpa dem att bevara sin autonomi och verka 
stödjande i sociala återintegrationen.  

Resultatet visade att inadekvat bemötande från sjuksköterskor även påverkade patienters 
självuppfattning och förmåga att utföra sin egenvård. Vidare upplevdes relationen mellan 
sjuksköterskor och patienter som bristfällig, och att patienterna inte upplevde sig sedda som 
person. Patienterna saknade även vilja, medmänsklighet och lyhördhet hos sjuksköterskorna 
för att de skulle kunna uttrycka sina behov i bemötandet med dem. Det negativa 
förhållningssättet och det bristande stödet från sjuksköterskorna medförde att patienternas 
förtroende blev nedsatt. Detta ledde till att patienterna upplevde sig övergivna men även 
oförberedda inför hemgång. Detta är något som Cunha et al. (2012) beskriver i tidigare 
forskningen nämligen att det finns kunskapsbrist i undervisningen av stomi hos 
sjuksköterskorna. Detta som försvårar patienternas rehabilitering samt anpassning till det 
nya livet, på grund av otillräcklig tid för att informera patienterna kring stomiskötsel. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) är en av sjuksköterskors uppgifter att lindra patienters 
lidande. Detta innebär att sjuksköterskor behöver visa respekt för den unika person de 
möter, och ta ansvar och ge rätt information för att tillgodose dennes behov. Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) framhåller att genom att sjuksköterskor visar respekt för 
patienters sårbarhet, främjar de deras värdighet. Detta i sin tur hjälper till att bevara 
patienternas integritet och möjliggöra för dem att medverka till i sin egen omvårdnad. På så 
sätt utvecklas en ömsesidig respekt för varandras roll. När respekt visas, utbyts även den 
information som är relevant för omvårdnaden, vilket bidrar till att patienterna upplever tillit, 
hopp och motivation att förändra sin livssituation. Orem (2001) framhåller att sjuksköterskor 
kan tillgodose patienternas existerande behov genom att stödja dem i deras lärande och 
anpassa omvårdnaden utifrån patienternas behov. Enlig Orem (1985) är ansvarstagandet för 
den egna dagliga vården essentiell för patienters rehabilitering, och självständighet.  

Resultatet visade även att när information, undervisning samt tid till stomivård från 
sjuksköterskorna var tillräcklig, förstärktes patienternas autonomi för att kunna ta egna 
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beslut om sin egenvård. Detta bidrog också till att de ökade förståelsen för sitt eget 
hälsotillstånd.  Patienterna upplevde tillit för sjuksköterskor och trygghet med både praktisk 
och teoretisk undervisning de fått. Något som överensstämmer med Ardigo och Amante 
(2013) som menar att en god relation ger bättre förutsättningar för en god vård. Om vården 
planeras, underlättar det även för patienternas delaktighet i sin egenvård och rehabilitering. 
Enligt Perry -Woodford och McLaughlin (2011, refererad i Burch 2013) är den nedlagda tiden 
i omvårdnaden essentiell för patienternas kunskap att leva med stomi eftersom stomin 
medför förändringar i patienternas levnadsvanor. Att sköta sin stomivård själva är enligt 
Black (2010) något som patienter kan göra för att återfå självförtroendet och autonomi. Orem 
(1985) påminner att det är viktigt att sjuksköterskor ser patienters förmåga och inte bara 
deras begränsningar i rehabiliteringen. Att se patienters fokus i livet och deras personliga 
förmåga att ta eget ansvar för sitt dagliga liv och hur de interagerar sig med andra personer, 
är essentiellt för att patienter skall bli nöjda med det liv de lever. Oavsett om de är beroende 
eller oberoende av andras stöd. 

Det framkom i resultatet att patienterna upplevde sig begränsade både i fysiska aktiviteter 
och i vardagsaktiviteter. De medgav att det hade svårt att fortsätta med sina 
vardagsaktiviteter, och sina hemuppgifter. Vid motion kunde de inte utföra samma rörelser 
som förut. De slutade även med viss fysisk aktivitet för att anpassa sig till stomin. Stomin 
påverkade också sättet de klädde sig på, liksom mat och sömnvanor. De sov inte ordentlig 
eftersom de behövde vakna och kontrollera stomipåsen flera gånger. Detta påverkade deras 
livskvalité. Patienterna ändrade sättet att klä sig genom att välja bekväma kläder. De undvek 
också att äta mat som kunde orsaka illaluktande gaser. Detta är något som kan relateras till 
vad Cunha et al. (2012) framhåller angående försening av patienters rehabilitering och 
anpassning till den nya livssituationen, när informationen och undervisningen är bristfälliga i 
den postoperativa perioden. Enligt Barnabe och Dell’ Acqua (2008, refererad i Araujo & 
Decesaro, 2014) finns en risk att patienter minskar intresset för att anpassa livet med stomi 
om information är bristfällig i den postoperativa perioden. Detta kan leda till att patienter 
vägrar uppleva sin situation och delta i omvårdnaden. Martins och Alvim (2011, refererad i 
Araujo & Decesaro, 2014) menar att sjuksköterskor kan hjälpa patienter i deras anpassning 
genom att informera dem angående kost, klädsel, motion och genom att uppmuntra 
patienterna att fortsätta med sina rutiner.  Genom att undervisa patienter kan sjuksköterskor 
bryta ner den barriär som gör att bara vårdpersonal har kunskap rörande omvårdnaden. 
Detta bidrar även till att patienters ångest minimeras, vilket ses som centralt för ett 
framgångsrikt liv med stomi. Orem (2001) framhåller att patienter har kapacitet att 
anstränga sig för att uppnå sitt mål men om deras kapacitet inte tillgodoser behovet, tyder 
det på att egenvårdbrister finns. Detta kan sjuksköterskor hantera genom att undervisa 
patienter att lära sig hantera de yttre och inre faktorerna som hindrar deras 
utvecklingsprocess. Sjuksköterskor kan även stödja patienter genom att dela med dem den 
information som behöver för att klara deras egna omsorg. 

Resultatet visade även att patienterna upplevde sig begränsade vad gäller att kunna återgå till 
sina arbetsrutiner, men även med återgång till socialisering. De framhöll att stomin 
försvårade arbetet, vilket resulterade i sjukskrivning. Sociala återintegrationen kan enligt 
Ardigo och Amante (2013) underlättas om en god vårdrelation etableras för att hjälpa 
patienterna i såväl rehabilitering som stödjande av deras självständighet. Det framkom i 
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resultatet att komplikationer som exempelvis hudirritation försenade patienternas kapacitet 
att sköta sin stomi själva. De var även oroliga för att sköta stomivården fel vilket kunde 
medföra irritation i huden. Detta gjorde att deras autonomi blev nedsatt, eftersom de 
behövde andras hjälp. Pittman, Kozell och Gray (2009, refererad i Boyles, 2010) menar att 
stomikomplikationerna kan undvikas genom att informera och undervisas patienterna att 
sköta stomin på rätt sätt redan i den postoperativa perioden. Detta bidrar även till att de 
integrerar stomin i sitt levnadssätt.  Enligt Torpe et al., (2014) sätter den korta postoperativa 
perioden samt kunskapsbrist hos sjuksköterskor hinder för att undervisa patienter om stomi, 
och komplikationer som kan medfölja. De upplever sig osäkra rörande vården av dessa 
patienter och tendera att se stomivården som ett toalettbesök. De tenderar även att utföra 
dessa vårduppgifter så fort så möjligt. Något som Bagheri et al., (2016) visar i sin studie är att 
sjuksköterskor har låg kännedom om vid kolostomi och ileostomis komplikationer.  

Patienterna insåg att stomi var enda alternativet för att överleva och att livet blev mindre 
besvärligt efter stomioperationen. Detta var de tacksamma för. De insåg att de behövde 
anpassa och acceptera de förändringar som medföljde stomiinplantation. De insåg att humor 
och positiva tankar var viktigt för att återhämta sig, liksom att kunna hantera sin situation 
och acceptera sig själva. I tidigare forskningen beskriver Perry- Woodford och McLaughlin 
(2011, refererad i Burch 2013) att det är viktigt att understryka för patienter varför en 
stomibildning behövs. Detta för att underlätta för patienterna att anpassa sig till sina 
vardagsaktiviteter, och även förbättra deras livskvalitet. Barnabe och Dell’ Acqua (2008, 
refererad i Araujo & Decesaro, 2014) beskriver att sjuksköterskorna kan stödja patienterna 
genom att finnas där när de upplever sig bekymrade över sitt hälsotillstånd, och samtidig 
även visa förståelse för deras livsförändring. I resultatet framkom att kunnandet att sköta och 
lära sig ta hand om sin stomi, ansågs av patienterna viktigt för att kunna acceptera livet med 
stomi. Genom att sköta stomi själva undvek de att andra personer i deras omgivning 
upplevde dem smutsiga. Patienterna betonade vikten av att bortse sig som handikappade för 
att lättare anpassa sig till den förändrade livssituationen. Detta stämmer överens med vad 
Thorpe et al., (2014) menar med att undervisningen redan i postoperativa perioden 
underlättar för patienterna att anpassa sig till sin verklighet. Även enligt Ardigo och Amante 
(2013) bidrar undervisningen till att patienterna bli mindre beroende av andras hjälp 
samtidig som den förstärker deras autonomi. Enligt Vujnovich (2008) är det genom empati 
och god kommunikation med patienterna som sjuksköterskorna kan upptäcka problem 
relaterade till deras tillstånd. Orem (2001) menar att sjuksköterskorna i samspel med 
patienterna kan identifiera deras behov, men även förmågan hos patienterna att ta hand om 
sig själva. Med tanke på de existerande behoven, kan sjuksköterskorna också agera som 
handledare rörande patienternas behov, vad gäller att få mer information och var de kan 
inhämtas informationen.  

6.2 Metoddiskussion  
En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) valdes som 
metodanalys, eftersom den ansågs vara mer relevant för dataanalys vid en kvalitativ 
litteraturstudie. Detta med tanke på examensarbetets syfte vilket var att beskriva patienters 
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upplevelser av att leva med stomi. En annan tänkbar metodanalys skulle vara en 
litteraturöversikt där datamaterialet skulle bestå av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Syftet skulle inte passa till en litteraturöversikt, eftersom metodanalysen sågs mer lämplig för 
att fördjupa kunskap i ett vårdområdes problematik, istället att inrikta sig till individers 
upplevelser. Polit och Beck (2012) menar att en kvalitativ studie gör det möjligt att fördjupa 
sig i och bättre förstå mänskliga upplevelser.   

Datamaterialen till examensarbetets resultat bestod av tolv publicerade kvalitativa artiklar, 
skrivna på engelska. Dessa motsvarade syftet och de fanns i akademiska tidskrifter. De 
kvalitativa artiklarna var granskade i sin helhet utifrån Fribergs (2012b) frågeställningar till 
kvalitativa ansats, för att säkerställa artiklars vetenskapligas kvalité som redovisades både 
skriftligt och i tabellform (Bilaga C). Varje artikel kunde få max 14 poäng vilket motsvarade 
14 kvalitetskriterier och klassificerades utifrån låg, medel och hög kvalitetsnivå. Att 
poängtera varje kvalitetskriterium gjorde det möjligt att uppfatta om artiklarna hade god 
vetenskaplig kvalité, men även för att undvika att lågakvalificerade artiklar inkluderades som 
datamaterial. Därefter analyserades dessa utifrån Evans (2002) fyrastegs dataanalys och de 
stegen redovisades både skriftligen och i tabellform (Bilaga A Tabell 1, Tabell 2,). Av 12 
artiklar som ingick i examensarbetets resultat, innehöll en av dem relevant information 
utifrån vårdpersonals förhållningsätt i omvårdnad till patienter med stomi. Skribenten 
bedömde det som viktigt att ta upp den som bakgrund, där sjuksköterskors erfarenheter av 
att vårda dessa patienter redovisades. 

Under genomförandet av examensarbetet läste skribenten om artiklar flera gånger för att öka 
förståelsen av artiklarnas innehåll, eftersom artiklarna var skrivna på engelska. Även de delar 
i artiklarna som var svåra att förstå översattes, vilket upplevdes som väldigt tidskrävande. 
Syftet med detta var att minimera risk för misstolkning, men även att underlätta 
textstrukturen genom att veta vilken information som framkom i artiklarna. Vad var viktigt 
att inkludera och hur skulle skribenten kunna upplägga detta i examenarbetet. Att vara 
ensam skribent innebar kravet att reflektera över fakta och vara mer självkritisk över vad som 
redogjordes. Skribenten tvingades vara mer disciplinerad genom att lägga ner mer tid till 
arbetets genomförande. Detta upplevdes tidskrävande samtidigt som skribenten kunde 
skriva i lugn och ro och i sin egen takt, varvid skrivandeprocessen upplevdes mindre 
stressande.  

Svagheten som kopplades till analysmetoden var att det var omöjligt att uppfatta om 
sammanfattningen av studiers resultat inkluderades i en forskning var tillräckligt rimlig för 
att presenteras. Vid bristande sammanfattning av studierna, det kunde vara svårt att dra en 
slutsats, vilket ansågs viktigt för att få andras bedömning av forskningens kvalité (Evans 
2002). Skribenten märkte också att det var svårt att sammanfatta studiers resultat och det 
behövdes upprepade genomgås flera gånger. Detta krävde hjälp av handledare men även av 
vänner för att veta om sammanfattningen var i sin ordning och gick att förstå. En annan 
svaghet med analysmetoden var att examensarbetets resultat byggde på artikelförfattarnas 
tolkningar, vilket innebar att skribenten utgick från sekundära källor (författares tolkning av 
patienternas berättelser) istället för primära källor (patienter). Styrkan i metodanalysen var 
att det möjliggjorde att analysera upplevelser av flera patienter från olika studier från olika 
delar av världen och upptäcka likheter och olikheter i patienters upplevelser. Examenarbetets 
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artiklar till resultatet var publicerade i olika del av världen. Sju stycken var publicerade i 
Europa, en i Sydamerika, en i Nordamerika, två i Asien och en i Turkiet. Detta gav en 
breddare uppfattning av ämnesområdet utifrån patienters egna upplevelser, patienter från, 
olika delar av världen vilka lever med stomi. 

Med trovärdighet menas hur väl forskningsdatamaterial och analys har strukturerats för att 
skall kunna förlita sig på tolkningen av data och resultatanalysen (Polit & Beck, 2012).  För 
att skapa trovärdighet för examensarbetet, beskrevs datainsamling med alla 
söksavgränsningar samt de inklusionskriterier datamaterialen skulle uppfylla för att kunna 
inkluderas i examensarbetet. Dessutom uppmärksammades exklusionskriterier vid urval av 
data. Dessa datainsamlingar och urvalstrukturer presenterades i examensarbetet både 
skriftligen och i tabellform. Dessutom redogjordes det för examensarbetets resultatanalys 
både skriftligt och i tabellform. Ursprungligt språk behölls på nyckelfynden vid dataanalysen. 
Bara de ord och meningar som var svåra att förstå, i syfte att öka trovärdigheten av 
dataanalysen, översattes. Skribenten upplevde att det var svårt att sammanfatta 
datamaterialen till exmansarbetets resultat, vilket eventuellt kunde ha påverkat tolkningen av 
resultatet.  

Giltighet innebär att vad som beskrivs motsvarar vad som anses beskrivas i en studie med 
hjälp av utvalda metoden. Giltigheten är inte beroende av pålitlighet eftersom pålitlighet 
anses vara hur noggrann informationen i en studie beskrivs. Detta gör att en studie kan vara 
pålitlig utan att vara giltig. Om en studie däremot innehåller hög pålitlighet och inte visar 
giltighet, blir både giltigheten och pålitligheten låga (Polit & Beck, 2012). Att analysera 
datamaterialen utifrån en systematik litteraturstudie med beskrivande syntes bidrog till att 
strukturera och beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Analysmetoden 
bedömdes lämplig för att kunna beskriva mänskliga upplevelser. Däremot skulle analysen av 
publicerade studier kunna äventyrera examensarbetets giltighet, eftersom examensarbetets 
resultat byggde på andra författarens tolkning av patienters upplevelser av att leva med 
stomi, istället för patienternas berättelser. För att minimera denna risk i examensarbetets 
resultat fokuserade skribenten på att noggrant beskriva deltagarnas upplevelser utifrån 
författarnas tolkningar. Detta innebar att skribenten försökte att avhålla sina egna 
värderingar eller tolkningar från examensarbetets process. Polit och Beck (2012) menar med 
bekräftelsebarhet: Att hålla sig till fakta och undvika sina egna tolkningar av andras verk. 

Med överförbarhet menas huruvida en studies resultat kan överföras till andra grupper 
utanför studiens grupp, eller vilka förutsättningar som finns för att relatera resultatet till 
andra grupper (Polit & Beck, 2012). Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters 
upplevelser av att leva med stomi. Detta gjordes tydligt och väl begränsat till den specifika 
patientgruppen. Skribenten ansågs att examensarbetes resultat inte kunde överföras till 
andra grupper. Kunskapen och förståelsen av att leva i en förändrad kropp anses kunna 
tillämpas och överföras till andra patientgrupper som exempelvis diabetiker eller storrökare 
som tvingas att amputera en del av sin kropp på grund av kärlsjukdom, medförande 
nekroser. Där sjuksköterskor vid bemötande med dessa patienter kan ta hänsyn till att det 
inte bara är en kroppsdel som amputeras utan även uppkomsten av sår i själen orsakad av 
amputationen. Själsliga skador kan upplevas mer sårbara än kroppsliga skador. I värsta fall 
kan de själsliga skadorna sätta hinder för patienters fysiska anpassning. Sjuksköterskor 
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behöver förstå, att patienters upplevda begränsningar på grund av den förändrade kroppen, 
inte bara kan kopplas till fysiska utan även till själsliga begränsningar. 

6.3 Etikdiskussion 
Det finns inte någon konkret riktlinje som forskare kan förhålla sig till, vid användning av 
datamaterial i en forskning som bygger på publicerade data. Vanligt är att ställa krav på att 
datamaterialen har granskats för att säkerställa att den innehåller en god kvalité och är 
tillgänglig, så att andra får möjlighet att skapa sin egen uppfattning samt att författarna 
strävar efter en redlig forskningsprocess (CODEX, 2017). Innan inklusion av publicerade 
kvalitativa artiklar i examensarbetet, gjorde skribenten en egen granskning och bedömning 
för att säkerställa vetenskaplig kvalité av dessa. Den kvalitetsgranskningen hade sin 
utgångspunkt i Fribergs (2012b) frågeställningar till kvalitativa artiklar. Granskningen av 
datamaterial och analysprocessen presenterades både skriftligen och i tabellform för att 
möjliggöra för andra att kontrollera kvaliteten av artiklarna, men även examensarbetets 
process. Artiklarna i examensarbetets resultat var alla vetenskapliga granskade. De behöll 
DOI som låg i referenslistan för att underlätta vid sökandet av dessa. Under 
dataanalysprocessen läste skribenten artiklarnas innehåll för sig själv flera gånger och 
använde engelsk-svensk ordbok (Prismas engelska ordbok) och Google translate för att 
översatta de ord och maningar som var svåra att förstå. Syftet med detta var att feltolkningen 
av datainnehållen skrivna på engelska inte skulle förekomma. För att undvika detta förhöll 
skribenten sig till de fakta som framkom i varje artikels resultat, vilket därefter refererade till 
ursprunglig författare. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte är att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Resultatet 
visar att stöd såsom information, undervisning och omvårdnad före och under 
sjukhusvistelse upplevs otillräcklig. Detta påverkar patienternas självuppfattning efter 
stomioperation men gör dem även oförberedda inför hemgång. Den bristande 
undervisningen och informationen försenar patienternas anpassning till den nya 
livssituationen eftersom det skapar osäkerhet av att leva med stomi då de inte får veta hur 
livet kommer att vara framöver. Patienter förlorar även självkänslan för sin kropp efter 
stomioperation. Detta påverkar patienternas emotionella tillstånd negativt och att de känner 
sig oroliga att leva med stomi. Patienterna upplever sig begränsade vid fysiska, vid vardagliga 
aktiviteter och vid socialisering. Trots alla begränsningar upplever patienterna att stomin är 
livsavgörande och de behöver anpassa livet med stomi. Detta ger patienterna krafter för att 
anpassa livet med stomi. De hittar även strategier samt krafter hos sina kära och nära för att 
försona sig med sitt lidande och uppleva sig normala igen. Informationen och 
undervisningen kring hur det är att leva med stomi kan förbättras patienternas både fysiska 



25 

och psykiska tillstånd. Detta genom att sjuksköterskor tar sig tid att vara med och undervisa 
hur patienterna ska sköta stomin, vilket bidrar till att patienterna upplever sig trygga och 
självständiga. Det bidrar även till att förstärka patienternas självförtroende. Examensarbetet 
uppmärksammar slutligen vilka kunskaper sjuksköterskor behöver för att kunna informera 
och stödja patienterna i deras anpassning till stomin. Kunskapen om vardagliga, fysiska men 
även sexuella aktiviteters anpassningar är något som sjuksköterskor behöver inhämta och 
dela med patienterna. Detta behöver patienterna veta, för att uppleva sig trygga med sig 
själva och inte uppleva sig som begränsade. Samtidig är det nödvändigt att sjuksköterskor ser 
patienterna i sin helhet och etablerar en god vårdrelation. Syftet med detta är även att 
identifiera och hantera de negativa känslorna som medföljer stomin, vilket kan medföra 
hinder för patienternas egenvård och anpassning.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Skribenten anser att det vore intressant att forska om anhörigas upplevelser av att leva med 
en familjemedlem som har av stomi. Detta för att deras delaktighet i omvårdnaden till dessa 
patienter anses som en viktig faktor i patienternas rehabilitering. Även för att förebygga 
ohälsa hos anhöriga, särskild hos dem som är vårdare. Detta med tanke på att de kan bli 
patienter istället, på grund av att omvårdnaden kan bli övermäktig för dem. 
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BILAGA A 

Databaser Sökord Söksbegränsningar 
Antal 

av 
träff 

utvalda artiklar 

CINAHL	Plus	

Ostomy	AND	
Patient	N3	
(experience	or	
perception	or	
attitudes	or	
views)	AND	
qualitative	
reseach	

Peer	reviewed,	Årtal	2008-	
2017,	Find	all	my	seach	
terms	
Language:	English	

29	 7	

CINAHL	Plus	 Ostomy AND 
qualitative study 

Peer	reviewed.	Årtal	2010	-	
2017,	Boolean/Phase,	
Academic	Journals	
Language:	English		

41	 2	

		
CINAHL	Plus	

(MM	“Ostomy	+”)	
AND	Living	with	
AND	Experience 

Peer	reviewed.	Årtal	2010	-	
2017,	Boolean/Phase,	
Language:	English	

26	 1	

MEDLINE	

(MH)	Ostomy	

AND	experiences	

	Årtal	2010	-	2017,	
Boolean/Prase	
Academic	Journals	
Language:	English	
	

11	 1	

	CINAHL	Plus		
	

Ostomy 
AND Experience 
AND life AND 
qualitative study	

		
Peer	reviewed.	Årtal	2010–
2017.	Boolean/Phase,	
Academic	Journals	
Language:	English		

16	 1	
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BILAGA B 

 Författare. 
År, tidskrift 

och land 
Titel Syfte Metod Resultat 

1	
	
Hög	

Andersson, G., 
Engström, Å., & 
Söderberg, S. 
(2010). 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice, 
Sverige  
 
 

A chance to 
live: women’s 
experiences of 
living with a 
colostomy after 
rectal cancer 
surgery 
  
 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
att leva med en 
kolostomi efter 
ändtarmscancer 
kirurgi. 
 

Tematisk 
innehållsanalys. 
Intervju baserad 
i berättande 
tillvägagångssät
t   
(n=5) 
 

Resultatet visade att flera 
negativa förändringar som 
inträffade i kvinnors liv 
relaterades till stomi, men 
de kunde leva med dessa 
förändringar eftersom de 
såg möjligheter att överleva 
cancer. Kvinnorna upplevde 
cancerdiagnos som 
skrämmande och för att 
känna sig bekväma insåg att 
informationen och vårds 
åtgärder borde fokusera på 
att stödja dem genom hela 
processen 
 

2	
	
Hög	

Danielsen, A. 
K., Soerensen, 
E. E., 
Burcharth, K., 
& Rosenberg, J. 
(2013a). 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 
Denmark  
 
 

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

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
upplevelse av 
tillfällig stomis 
inverkan på 
deras vardagsliv 
även för att 
skapa nya 
kunskaper och 
förståelse av att 
lära sig leva med 
tillfällig stomi.  

Kvalitativinnehå
llsanalys 
baserad av 
gruppintervju 
(n=7) 
 

Resultatet bestod av två 
teman Kontroll och 
Osäkerhet; Att pausa livet. 
Implantationen av en 
tillfällig stomi skapade 
känslor av osäkerhet 
eftersom patienterna 
befann i osäkra situationen. 
Även skapade stomin hos 
patienterna känslor av 
stigma och orolighet över 
att stomin blir avslöjad. De 
förslog att undervisningen 
om stomi skulle ges i grupp 
för att säkerställa att 
informationen om stomin 
var relaterad till verkliga 
upplevelser. 
 

3	
	
Medel	

Danielsen, A. 
K., Soerensen, 
E. E., 
Burcharth, K., 
& Rosenberg, J. 
(2013b). 
Journal Wound 
Ostomy 
Continence 
Nursing, 
Denmark 

Learning to live 
With a 
Permanent 
Intestinal 
Ostomy: 
Impact on 
Everyday life 
and 
Educational 
Needs. 

 
Syftet var att 
utforska 
inverkan av 
permanent 
stomi på 
patienters 
vardagliga liv 
och få 
ytterligare 
kunskap om 
patienters 
utbildningsbeho
v. 

Fenomenologisk 
och 
Hermeneutisk 
Metod med 
kvalitativ 
innehållsanalys 
gruppintervjuer  
(n=15) 

Resultatet poängterade två 
teman; att vara annorlunda 
och att träna på att leva med 
stomi. Deltagare berättade 
att flera frågor kopplade till 
stomi skapade känslor som 
stigma, bekymmer, behov 
av kontroll, sätta gränser 
och svårigheter i att känna 
sig själv igen  
efter stomiskirurgi. Det 
uttrycktes även behov av 
pålitlig information om att 
leva med stomi. 
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4	
Hög	

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

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

Att identifiera 
specifika 
utmaningar som 
patienter med 
stomi möter och 
hur de anpassa 
situationen 
samt vilka 
strategier de 
använder för 
egenvård. 

Kvalitativinnehå
llsanalys med 
gruppintervju 
(n= 8 grupper)  

Resultatet visade att 
patienter undvek mat som 
orsakade gaser och snabb 
genomfart och hur de 
minskade matportioner, 
patienter kunde äta när som 
helst men de var 
uppmärksamma och 
kontrollerade stomi. Alla i 
grupper diskuterade fysiska 
aktiviteter, patienter 
upplevde att de fick stöd 
från vänner och familjer. 
Problem med 
kroppsutseende 
diskuterades av kvinnor.    
Både kvinnor och men 
identifierade specifika 
utmaningar med sexualitet 
ömhet. Sömnsvårighet 
identifierades av kvinnor 
samt hantering och 
justering. Kvinnor 
engagerade sig i 
hanteringsstrategier såsom 
att söka emotionella stöd 
och använda positivt 
självtalande. 

5	
Hög	
	

Honkala, S., & 
Berterö, C. 
(2009). Vård I 
Norden, 
Sverige 

Living with an 
ostomy: 
Women’s long-
term 
experiences 

Syftet var att 
öka kunskap och 
förståelse för 
vad det innebär 
att leva med 
stomi som 
kvinna och hur 
det påverkar 
deras liv och 
livssituation.  

Kvalitativ  
Tolkande 
fenomenologisk 
(n=17 kvinnor) 

Att ha stomi orsakade 
förändringar i livet, dessa 
förändringar var kroppslig 
begränsning och att anpassa 
sig till vardagslivet. Detta 
orsakade negativ inverkan i 
livskvalitet. Kvinnor 
upplevde inte att de hade 
normal kropp. Enligt 
kvinnor orsakade stomi inte 
bara kroppslig förändring 
utan också psykiska 
förändringar.  

6	
	
Hög	

Lim, S. H., 
Chan, S. W.C., 
& He, H. - G. 
(2015). Cancer 
Nursing, 
Singapore 

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

Syftet var att 
undersöka 
patienters 
upplevelser i 
vården av deras 
stomi under den 
första 

Kvalitativ 
deskriptive 
design  
Semi-
strukturerad 
intervju  
(n=12) 

Resultatet visade att ha en 
stomi hade båda fysiska och 
psykologiska effekter på 
patienterna samt att det var 
viktigt för patienterna att få 
socialt stöd från 
familjemedlemmarna för att 
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Period postoperativa 
perioden, 
nämligen, den 
första månaden 
efter stomi 
skapades. 

hjälpa dem att acceptera 
och anpassa till livet med 
stomi. Patienter uttryckte 
även behov av utbildning 
och förberedelse inför 
stomi. 

7	
Hög		

Owen, J., & 
Papageorgiou, 
A. (2008). 
Gastrointestina
l Nursing, 
England  
 
 

The lived 
experience of 
stigmatisation 
in patients after 
stoma reversal  
 

Syftet var att 
studera 
människors 
upplevelser av 
att ha stomi och 
efterföljande 
förändring och 
hur dessa 
upplevelser 
tolkades. 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
analys   
(n=5) 
 

Resultatet presenterades i 
teman.  Teman före 
omvändning var: Acceptans 
och hantering: social 
inverkan; förväntan och 
återvända till normal. Post-
reversal teman var; 
återgången till det normala; 
störning med förväntad 
återgång till det normala 
och pågående social 
inverkan.  
 

8	
	
Hög	

Poletto, D., & 
Da Silva, D. M. 
G. V. (2013).	
Revista Latina-
Americana de 
Enfermagem, 
Brasilien 

Living with 
intestinal 
stoma: the 
construction of 
autonomy for 
care 

Syftet var att 
undersöka 
vården som 
genomförs inom 
hälsovården för 
personer med 
tarmstomi med 
syftet att främja 
personers 
autonomi. 

Kvalitativ studie  
Semi-
strukturerad 
intervju 
(n=10 patienter) 

Resultatet presenterades i 
tre kategorier: behovet av 
att utföra stomivård; att få 
hälsostöd och vård efter 
utskrivning från sjukhus; 
att återgå till dagliga 
aktiviteter och 
socialåterinsättning. 

9	
	
Hög	

Spiers, J., 
Smith, J. A., 
Simpson, P., & 
Nicholls, A. R. 
(2016). Journal 
of Advanced 
Nursing, 
Storbritannien  

The treatment 
experiences of 
people living 
with 
ileostomies: an 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis 

Syftet var att 
utforska 
behandlings-
upplevelser hos 
människor som 
lever med 
ileostomier så 
sjuksköterskor 
kan skapa 
djupförståelse 
över patienters 
upplevelser för 
att förbättra 
vården. 

Interpretation 
Fenomenologi 
analys  
Semi-
strukturerad 
intervju   
(n=21) 

Resultatet presenterades i 
två teman; frågor kring 
behandling; relationer med 
vårdteam. Kirurgiska 
komplikationer var vanliga 
och flera deltagare 
rapporterade oro över 
missbruk av smärtstillande 
medicin och varierande 
attityder hittades kring 
ileostomi-
reverseringskirurgi. Vissa 
patienter upplevde att 
vården var störande och 
omänsklig medan vissa 
patienter kände sig stöttade 
av duktiga vårdgivare. 

10	
Hög	 Tao, H., 

Songwathana, 
P., Isaramalai, 
S. A., & Wang, 
Q. (2014). 
Nursing & 
Health 
Sciences, China  

Taking good 
care of myself: 
A qualitative 
study on self-
care behavior 
among Chinese 
persons with a 
permanent 
colostomy 

Syftet var att 
beskriva och 
tolka 
självomsorgsbet
e-ende bland 
människor med 
permanent 
kolostomi i ett 
kinesiskt 
kulturellt 

Induktiv 
kvalitativinnehå
llsanalys  
Individuellinter
vju med 
öppenfrågor 
(n=6) 

Självomsorgsbeteende av 
kinesiska människor med 
permanent kolostomi 
karakteriserades genom att 
”ta hand om sig själv” som 
betonade individernas 
ansträngningar att hantera 
kolostomirelaterade 
effekter: att ta hand om sin 
kolostomi med rätt grad av 
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sammanhang  självständighet; att ta hand 
om sitt liv genom att 
hantera begränsningar; och 
ta hand om sitt humör på 
ett positivt sätt.  

11	
	
Hög	

Thorpe, G., 
Mcarthur, M., & 
Richardson, B. 
(2014). 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies, 
Storbritannien 	

Healthcare 
experiences of 
patients 
following faecal 
output stoma-
forming 
surgery: A 
qualitative 
exploration	

Syftet var att 
utforska 
patienter 
upplevelser av 
att leva med en 
ny stomi och 
interaktioner 
med vården. I 
syftet att 
informera 
vårdpersonal, 
särskilda 
sjuksköterskor, 
om vården till 
individer med 
en ny stomi 	

Fenomenologi  
Individuell 
intervju med 
öppenfrågor 
(n=12)	

Resultatet presenterades i 
tre teman; relationer med 
vårdpersonal; att vara 
förbered och återfå 
autonomi. De avslöjade hur 
det skapas ett nytt 
känslouttryck och ökat 
social förtroende var 
underlättad genom att 
återvinna fysisk förmåga, 
att hantera stomifunktion, 
målmedveten vård, 
acceptans och stöd från 
andra. Vissa konflikter 
mellan specialist och 
vårdbaserade 
sjuksköterskors roll 
belystes. Bättre förberedelse 
av vårdmottaglig av olika 
yrken hjälpte patienter att 
skapa självförtroende, 
anpassa och acceptera sig 
själva med stomi.	

12	
	
Medel	

Vural, F., 
Harputlu, D., 
Karayurt, O., 
Suler, G., 
Edeer, A. D., 
Ucer, C., &	
Onay,	D.	C.	 
(2016). Journal 
Wound Ostomy 
Continence 
Nursing, 
Turkiet 
 	

The impact of 
an ostomy on 
the sexual lives 
of persons with 
stomas 	

Syftet var att 
beskriva de 
upplevelserna 
hos personer 
med stomi 
relaterad till 
sexualfunktion, 
perceptioner 
och deras 
förväntningar 
på de 
stomisjuksköter
skorna som tar 
hand om dem	

Kvalitativ 
Fenomenologi 
study  
intervju 
(n=14)	

I resultatet framkom fem 
teman: förändringar i 
sexlivet; förändringar i 
kroppsbilden; rädsla och 
ångest som upplevdes under 
samlag; psykiska 
konsekvenser av sexuella 
problem; förväntningar 
avseende sexuell rådgivning 
från stomi-sjuksköterskor.  	
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

Kvalitativa artiklar 1 - 12/Kvalitetskriterier 1 - 14 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	  Poäng/ 
kvalitet 

1 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1	 10=Hög 

2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1	 13,5= Hög 

3 1 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5	 9,5 =Medel 

4 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0 1 0 1 1 0,5	 10,5= Hög 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 1	 12,5= Hög 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1	 12,5= Hög 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1	 11 = Hög 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 1	 10,5 = Hög 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 1	 10,5 = Hög 

10 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1	 13= Hög 

11	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0,5	 1	 1	 1	 0,5	 1	 1	 1	 13= Hög	

12	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0,5	 0	 0	 0,5	 9 = Medel	

Poängsättning Ja= 1 poäng, Ja, men till en viss del= 0,5 poäng, Nej= 0 poäng /  
*Kvalitet: Låg = 0 - 5 poäng, Medel= 6 - 9 poäng, Hög = 10 - 14 poäng 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  
3. Är syftet klart formulerat? 
4. Är metoden tydlig beskriven? 
5. Är undersökningspersonerna väl beskrivna? 
6. Är data analyserats beskriven väl? 
7. Förs det några etiska resonemang? 
8. Svara resultatet på syftet? 
9. Har författarna tolkat studiens resultat? 
10. Argumentera författarna för studiens resultat? 
11. Finns det en metoddiskussion? 
12. Ske det en återkoppling till teoretiska antaganden? 
13. Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? 
14. Har data analyserats väl?  
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