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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Stomi kan innebära en stor omställning för patient och anhöriga. Det vardagliga 

livet kan påverkas och behöva anpassas. Stomi kan även orsaka psykologiska svårigheter för 

den drabbade. Tidigare forskning visar på att vårdpersonal och sjuksköterskan har en viktig 

roll pre- och postoperativt för patienten i och med en stomioperation för att patienten ska må 

så bra som möjligt.   

Metod Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats.   

Syfte Syftet är att beskriva de erfarenheter av förändringarna i livet som 

stomi kan innebära för patienten.   

Resultat I resultatet identifierades två teman, Relationen till sig själv och Relationen till 

andra. Första temat bestod utav subteman som handlade om självbild och kroppsuppfattning 

samt om acceptans och om sex och samliv. Det andra temat bestod utav subteman som 

handlade om erfarenheter och förändringar i sociala sammanhang efter stomioperation samt 

om behovet av stöd och uppföljning.   

Slutsats Stomioperation har en stor inverkan på det dagliga livet för patienten. Vissa 

vardagliga anpassningar behövde göras och vissa aspekter påverkades i livet. Sjuksköterskan 

har en viktig roll i att förbereda patienten väl och finnas där för stöd och rådgivning. Detta 

främjar hälsa hos patienten och kan göra att vägen till acceptans över stomin kan vara 

enklare.   

Nyckelord Anpassning, Erfarenheter, Förändring, Stomi.   



ABSTRACT 

Background Ostomysurgery can have an impact on everyday life for the patient and for 

the family and/or relatives to the patient. Adjustments can be necessary for the patient 

so he/she can continue a 

normal everyday life. Ostomysurgery can also result in psycological issues. Research 

show the importance of the nurse and staff support to the patient both pre- and post surgery 

Aim The aim is so to describe the lifestyle changes that an ostomy can result in for the 

patient   

Metod A systematic literature study with a qualitative approach.   

Result In the result, two themes was identified, the relationship to yourself and 

the Reationship to others. 

The first theme included subthemes such as self value and body image, sexuality and accepta

nce. The second theme included subthemes that discuss changes and 

experiences in social gatherings and the patients’ new need of support and follow up.    

Conclusion An ostomy surgey have a big impact on everyday life for the 

patient. The nurse has a big role in preparing the patient and to be there for support 

and counselling. This promotes health for the patient and can result in 

an easier way to acceptance.   

Keywords Adjustment, Change, Experiences, Ostomy 
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1 INLEDNING  

Stomi är något som vi kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning.  

Patienter har ibland upplevts osäkra över omvårdnaden kring stomin eller att de velat sköta 

den privat och på egen hand. Ofta vill patienterna själva lära ut om skötseln kring stomin till 

vårdpersonalen, då de vet hur de vill ha det och vad som fungerar bäst. Vi har valt att skriva 

om de erfarenheterna av förändringar som stomi kan innebära för patienten i det vardagliga 

livet. Arbetet kommer att utgå från personer som har en permanent eller reversibel stomi 

som har orsakats av olika sjukdomar/sjukdomstillstånd eller olyckor. Att leva med stomi kan 

vara skambelagt då det är en intim och privat kroppsfunktion som berörs. Det handlar även 

om upplevelsen av att kroppen förändrats och känslorna som följer. Området intresserar oss 

då det är en stor förändring och omställning för patienten att leva med stomi. Det är även en 

utmaning för sjuksköterskan att göra patienten så bra förberedd som möjligt, med 

information, tips och råd, både pre- och postoperativt. Känslan av skam och obehag skulle 

kunna minskas om man talade mer om hur en stomi kan påverka patienten i hens vardagliga 

liv. Om patienten får tillräckligt med information pre- och postoperativt kan acceptans 

komma enklare och det vardagliga livet kan förenklas av stomin. Ämnet har valts från en lista 

av beställningar med olika intresseområden. Intresseområdet som valdes heter "Att som 

sjuksköterska ansvara för vården av patienter med stomi" och kommer från Stockholms läns 

landsting. Vi har valt att beskriva de erfarenheter av förändringar i livet som stomi kan 

innebära för patienten, då vi tycker det är intressant för oss som blivande sjuksköterskor att 

lära oss mer om detta. 

2 BAKGRUND  

Bakgrunden kommer att beröra vad stomi innebär och varför en människa kan vara i behov 

av stomi. Olika typer av stomier kommer att beskrivas såsom urostomi, tarmstomi, 

nefrostomi samt deras indikationer. Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Meleis 

(2010) teori om transition, alltså dess förändring och inverkan på livet. Det som kommer 

diskuteras är relevanta lagar och författningar som berör sjuksköterskans del i omvårdnaden, 

samt om sjuksköterskans omvårdnadsansvar.  Upplevelsen a att vara patient kommer 

beröras, liksom anhörigas perspektiv av förändringen som stomi kan innebära samt vikten av 

pre- och postoperativ förberedelse för patienten. Bakgrunden kommer att avslutas med en 

problemformulering.  
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2.1 Definition av begrepp 

Under avsnittet anhörigas perspektiv av förändring används två begrepp, anhöriga och 

partners. Begreppet anhöriga innebär familjemedlemmar så som barn, syskon, föräldrar, 

släktingar och nära vänner. Begreppet partners innebär make/maka/sambo eller den person 

som patienten lever i ett intimt förhållande med. Dessa begrepp definieras då flera olika 

roller platsar in under begreppen. 

 

2.2 Fakta om stomi 

Stomi är ett kirurgiskt ingrepp där kirurgen gör en öppning i tarmens yttervägg och syr fast 

den i bukväggen som sedan sys fast i den yttre huden och lämnar en öppning. Beroende på 

vilken slags stomi som opereras så heter ingreppen olika. Det finns olika typer av stomier, till 

exempel kolostomi, ileostomi, nefrostomi och urostomi. Dessa stomier har olika funktion och 

ersätter olika kroppsliga funktioner.  Några sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka  att en 

patient får en stomi är inkontinens, cancer, ryggmärgsskada, perforerad tarm, tarmvred och 

kroniska inflammationssjukdomar såsom Crohns och ulcerös kolit. Trauma i samband med 

förlossning eller olycka kan också göra att stomi behövs. En stomi kan vara permanent eller 

tillfällig (Schreiber, 2016).    

2.2.1 Tarmstomi  

Tarmstomier avleder avföringen. Kolostomi och ileostomi utförs med samma kirurgiska 

metod. När en patient får en kolostomi är det tjocktarmen som sys fast i yttre huden. När 

en ileostomi utförs sys tunntarmen fast i yttre huden. Orsaker till att en person kan behöva få 

stomi kan vara cancersjukdom eller inflammationssjukdomar. Stomin töms cirka fyra-sex 

gånger/dag och påsen byts ungefär varannan dag (Burch, 2013). 

2.2.2 Urostomi 

Urostomier avleder urinen från urinblåsan. Orsaken till att en person behöver få 

en urostomi är framförallt urinblåsacancer men det kan också handla om sjukdomar som 

hindrar urinblåsatömning då de påverkat muskulaturen. Den vanligaste metoden för att 

konstruera en urostomi är att båda urinledarna leds om till ett utrymme i tarmen som sedan 

sys fast vid bukväggens högra sida (Persson et al., 2008). 

Urostomin ser ut som en tarmstomi och har samma placering. Urostomin fylls med urin och 

slem istället för avföring som tarmstomin avger. Stomipåsen töms cirka fyra-sex gånger/dag 

och påsen byts ungefär varannan dag. På nätterna kan en extra stor påse sättas på för att mer 

urin ska kunna rymmas i påsen (Burch, 2013). 
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2.2.3 Nefrostomi 

Nefrostomier avleder urinen från njurarna. En nefrostomi är en tunn plastslang eller kateter 

som förs in i njurbäckenet. Härifrån leds urinen till en påse utanför kroppen. Detta för att 

avlasta njurarna eller urinblåsan. Katetern eller slangen förs in med hjälp av röntgen eller 

ultraljud. Förbandet som katetern eller slangen fixeras med byts en gång per vecka. Detta ska 

inte göras oftare då slangen då kan ruckas och hamna fel i njurbäckenet. Om urinen skulle 

vara grumlig eller blodblandad bör nefrostomin spolas med sterilt koksalt. Dock ska detta 

göras med försiktighet för att inte skada njuren (Burch, 2013).  

2.3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

ICN, International Council of Nursing (2012) är en etisk kod för sjuksköterskor. I denna 

beskrivs sjuksköterskans ansvar i professionen. I koden står det att sjuksköterskan har som 

ansvar att ge information till patienten så att patienten har den information som krävs för att 

ge informerat samtycke till omvårdnad och/eller medicinsk behandling. Patienten ska ha 

tillräckligt med information om ingreppet eller sjukdomen så ifall hen avstår behandling så 

kan hen förstå eventuella konsekvenser. Men det handlar också om att patienten ska vara 

införstådd med ingreppet och eventuella följder och anpassningar, tiden som följer. 

Enligt SSF, Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan se till att patienten 

känner att hen har kontroll över sin egen situation. Detta kan handla om att känna 

delaktighet i sin egen vård, bli undervisad så att modet att testa själv väcks, och att det då 

uppmuntras. Fysiologiska reaktioner och tankar och känslor är starkt förknippade med 

varandra så att bemöta patienten och stötta patienten är en viktig del i det hälsofrämjande 

arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Schreiber (2016) skriver om vilka ansvar sjuksköterskan har kring stomi vården. 

Sjuksköterskan har skyldigheter att utbilda patienten om hur man sköter stomin för att 

patienten ska bli självständig. För att patienten ska börja känna sig bekväm med sin kropp är 

det viktigt att patienten får olika strategier av vårdpersonal för att hantera psykiska, 

emotionella problem eller stressproblematik. 

Sjuksköterskan har en stor roll i att stötta patienten så gott det går både innan operation och 

efter. Här kan sjuksköterskan, stomisköterskan eller övrig vårdpersonal se till att 

uppföljningen blir utförlig för att uppmärksamma eventuella brister pre- och postoperativt 

när det kommer till stöttning. Att få svara på en enkät kan ibland kännas lättare istället för 

att utvärdera stödet och upplevelsen av att ha stomi under ett samtal. Att uppleva att vården 

har hög kvalité är oftast ett samspel mellan patientens förväntningar av den ideala vården 

och den faktiska verkligheten som kanske inte alltid blir ideal för patienten. Det här är viktigt 

att sjuksköterskan och stomiterapeuten har en dialog med patienten om patientens 

förväntningar och förhoppningar (Persson et al., 2008). 

Lidande i olika former är något som sjuksköterskan möter dagligen. Att kunna förstå sig på 

begreppet lidande är en förutsättning för att kunna lindra det (Dahlborg-Lyckhage, 

2010). Lidandet är kanske inte alltid så påtagligt utåt sett, men kan ändå vara väldigt 
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påtagligt för den det berör. Därför är en del av sjuksköterskans ansvar att se till att patienten 

känner sig införstådd med situationen, sjukdomstillståndet, och eventuella konsekvenser av 

ett ingrepp eller om patienten avstår ingrepp (Flensner, 2010).  

2.4 Bemötande och förhållningssätt 

ICNs etiska kod skriver om sjuksköterskans förhållningssätt gentemot allmänheten och 

därmed patienterna hen vårdar. Att ha ett bemötande som grundar sig i respekt mot 

individen, lyhördhet gentemot patienten som vårdas, trovärdighet och medkänsla för att 

kunna ge så god vård som möjligt och bemöta patienten där hen är (ICN, 2012). 

Sjuksköterskan ställs dagligen inför situationer där olika beslut tas efter vad som känns bra 

och rätt. Ofta sker detta genom den “Gyllene regeln”. Denna regel handlar om att bemöta 

patienter på ett sätt som en själv vill bli bemött på. Problem kan uppstå eftersom det som 

gäller för mig inte nödvändigtvis gäller för andra vilket innebär att sjuksköterskan måste 

bemöta den andre utifrån den patientens unika önskemål och behov vid just det tillfället. För 

att kunna bemöta patienten som en egen individ med tankar och funderingar krävs förståelse 

och insikt i hur patienten upplever sin situation, sjukdom och behandling. Det är därför 

viktigt, samt en del i rollen som sjuksköterska, att kunna vara lyhörd (Kihlgren, Engström & 

Johansson, 2012). Sjuksköterskan ska se till att patienten alltid har en kontakt till 

professionell hjälp om det skulle behövas. Sjuksköterskan är skyldig till att hela tiden hålla 

sig uppdaterad om ny forskning och förändringar inom stomivården för att ge bästa möjliga 

vård (Schreiber, 2016). 

2.5 Patientens behov av information preoperativt 

En stomi kan ha en stor inverkan på livet. Stomin kan leda till att vissa vardagliga 

anpassningar kan behöva göras och att vissa fysiska problem kan uppstå. Stomin kan likväl 

orsaka psykologiska påfrestningar. Känslor av att stå ut och avvika från normen rent fysiskt 

kan uppkomma. Vården har en viktig del i att stötta patienten preoperativt för att skapa så 

goda förutsättningar för patientens rehabilitering som möjligt. Att som vuxen behöva lära 

känna sina förändrade kroppsfunktioner och att behöva anpassa eller förändra vissa 

vardagliga saker kan upplevas utmanande. Många stomiopererade patienter uttrycker en 

önskan om att förberedelsen preoperativt ska utvecklas (Claessens et al. 2015; Swan, 2011). 

Det finns ett stort behov av att bli mentalt förberedd på ingreppet som stomi innebär. Att 

enbart förstå rent fysiskt vad som kommer hända är inte alltid tillräckligt. Att bli mentalt 

förberedd på eventuella omställningar och anpassningar postoperativt kan minska risken för 

oro och ångest för patienten. Det ökar även chansen för snabbare acceptans över situationen 

(Rust, 2007). 

Patienter reagerar olika på beskedet att de behöver få stomi. Det beror ofta på vilken 

bakomliggande sjukdom som finns. Stomin kan bli en negativ förändring i livet eller en 
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förenkling av vardagen. Patienternas förmåga och verktyg att kunna anpassa sig till den nya 

situationen har mycket att göra med hur och i vilken grad vården informerat om ingreppet 

och eventuella följder av ingreppet. Patienterna behöver få information nog för att kunna 

föreställa sig livet efter ingreppet. Detta för att göra den postoperativa tiden enklare att 

hantera (Slater, 2010). 

En bra kommunikation och förberedelse inför en stomioperation ökar chansen för att 

patienten ska få en lättare och snabbare återhämtning. Chansen för att patienten ska 

acceptera stomin och den kroppsliga förändring som stomi innebär ökar också. (Thorpe et al, 

2014). Förberedelsen innan ingreppet kan ta tid och borde kunna få ta tid. Många frågor, 

funderingar och tankar kan uppstå och då är det viktigt att tiden för rådgivning finns. 

Patienter tolkar information och fakta olika och detta är viktigt att vara lyhörd inför. 

Sjuksköterskan och vården blir inte bara en aktör för själva ingreppet utan agerar även 

rådgivare, vän och informationskälla. Preoperativt har det funnits problem med att patienter 

upplevt att vårdpersonalen inte har haft tid att ge utförlig och lättbegriplig information. Detta 

kan skapa känslor av att inte vara tillräckligt informerad och att ej känna sig delaktig i sin 

egen vård (Jeffries et al., 1995; Cronin, 2012). 

Att som vårdpersonal kunna anpassa information efter vem som sitter framför en är en 

förutsättning för att informationen ska gå fram. Som sjuksköterska bör hänsyn tas till ifall 

tolk behövs för att patienten ska känna sig väl informerad. Det kan även handla om 

variationer i funktion, såsom hörsel, syn eller kognitiva nedsättningar som måste tas hänsyn 

till. Allt för att patienten ska vara väl införstådd med vad stomi innebär innan och efter 

ingrepp. Att vara väl förberedd är en nyckel till att anpassa sig väl till omställningen som 

stomi innebär. Att vara medveten om att läckage, hudirritation, lukt, uppblåsthet och andra 

förändringar i vardagen kan förekomma postoperativt är viktigt för patientens upplevelse av 

trygghet (Metcalf, 2013; Borwell, 2009). 

2.6 Empowerment 

Begreppet empowerment är viktigt i stomivården. Begreppet syftar till att stärka patientens 

självförtroende, självkänsla och förmåga. För att patienten ska våga sköta omvårdnaden 

självsäkert och tryggt måste patienten stärkas och stöttas. Här är det viktigt att vården kan 

erbjuda förberedelse preoperativt och stöd postoperativt (Di Gesaro, 2012).  

Det krävs förutsättningar för att empowerment ska kunna främjas för patienten. Tre viktiga 

aspekter runt stomivården har identifierats för att främja empowerment. Dels handlar det 

om att patienten ska ha tillräcklig kunskap om det rent praktiska med att byta stomipåse och 

sköta omvårdnaden självständigt. Det handlade även om att ha tillräcklig kunskap och vara 

så bra förberedd postoperativt som möjligt på vilka förändringar stomin kan innebära i det 

vardagliga livet. Detta för att vara så mentalt förberedd som möjligt innan den fysiska 

förändringen. Den sista aspekten för att skapa förutsättningar för empowerment för 

patienten handlade om den postoperativa fasen och patientens delaktighet i beslut. Här 

ska patienten få ta del av sin egen vård och få vara med och bestämma över vad som fungerar 
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bäst. Tas dessa aspekter i beaktning skapas förutsättningar för att patienten får 

självförtroende och empowerment och påverkar i sin tur den egna omvårdnaden positivt 

(Metcalf, 2012). 

2.7 Patientens behov av information postoperativt 

För att patienten ska börja känna sig bekväm med sin kropp igen är det viktigt att patienten 

får olika strategier för att hantera psykiska, emotionella problem samt stressproblematik. Det 

är oerhört viktigt att som sjuksköterska kunna känna in situationen och fånga upp patientens 

funderingar även om de inte säger de högt (Flensner, 2010; Schreiber, 2016). 

Patienter lägger stor vikt på hur relationen med vårdpersonalen ser ut. Tiden efter 

operationen är en viktig del i hur patienten ser överlag på vården. Upplevelsen av vården och 

vårdtiden kan nämligen påverka rehabiliteringen postoperativt. Hur mycket kontakt 

stomisköterskan haft med patienten under den första tiden, hur mycket kontroll patienten 

själv haft över sin vård och hur kompetent vårdpersonalen har varit kring stomivården, är 

några aspekter som påverkar patientens upplevelse av vården. Det kan i sin tur även alltså 

påverka upplevelsen av att leva med stomi (Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). 

2.8 Anhörigas perspektiv på förändring 

Persson (2008) skriver om att vara anhörig eller partner till någon som lever med en 

sjukdom. Detta kan vara påfrestande och svårt. Att se någon nära lida eller genomgå 

behandlingar, undersökningar eller medicinering kan kännas tungt. För att främja hälsa hos 

de anhöriga samt partners, eller i patientens relation till dem behöver vårdpersonalen se till 

dem och se till att de får stöttning och råd. Anhöriga, partners och patienten kan ses som ett 

team då välmående hos alla inblandade främjas om de alla får stöttning. I slutändan kan 

detta göra sjukdomsprocessen enklare för patienten. När en patient drabbas av en sjukdom 

blir det en förändrad rollfördelning hos de anhöriga eller partnern och även för patienten. 

Ofta är det en av de anhöriga eller partnern som tar på sig rollen som vårdare, vilket gör att 

deras roll som make/maka, barn eller nära vän kan konkurreras bort. På grund av 

rollförändringen skapas det också nya rutiner vilket kan innebära att ett nytt sätt att leva på 

skapas. Detta kan kännas inspirerande och motiverande då det är ett nytt inslag i livet som 

inte behöver vara något negativt. Det kan dock även få anhöriga och partners att känna sig 

utanför och som att de inte längre är en “normal familj”. 

Persson (2008) fortsätter och skriver om patienter som fått en stomi har ofta partners som 

genomgår en förändring i det gemensamma livet. Partners har beskrivit problem som att inte 

känna sig involverade i sin make/makas sjukdom och sjukhusvistelse. Det är inte ovanligt att 

partnern inte blir inbjuden till informationssamtal angående sjukdomen eller behandlingen. 

Ofta fokuserar omgivningen på den sjuka personen och glömmer 

bort de anhöriga och partners som också genomgår en förändring och är berörda. En stomi 

kan påverka en relation med partnern så pass mycket att det kan skapas distans som inte 
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funnits där tidigare. Det är viktigt att en positiv syn på stomi behålls efter operationen. I 

familjen och för partnern är det inte helt ovanligt att skamkänslor uppstår då många kan få 

obehagskänslor av den förändrade kroppen. Partnern försöker ofta dölja dessa känslor och 

skam kan uppstå över att obehagskänslor finns, vilket kan leda till förändringar i relationen 

och patienten kan bli mer reserverad samt undvika intim kontakt.  

Anhöriga och partners har, precis som patienten, ett behov av att ha en bra kommunikation 

med vårdpersonalen. Anhöriga samt partners har behovet att få prata om deras roll i 

livsförändringen som sker, om deras situation, att bli lyssnad på och att bli sedd. För att 

hjälpa anhöriga, partners och hela familjer tillsammans med patienten krävs det att 

varje anhörig och partner vet sin roll i familjen och sin roll till patienten. Detta för att alla i 

familjen ska veta vad som förväntas av var och en. Även anhöriga samt partners möts av 

känslor som obehag eller rädsla inför det okända som stomi kan innebära. Det är därför 

viktigt att stomiterapeuten och övrig vårdpersonal är lyhörda och ger både tid och utrymme 

för de känslor och reaktioner som kan uppstå. Sjuksköterskan kan hjälpa anhöriga och 

partners genom att ge en realistisk bild av kroppens förändring från början för att på så sätt 

minska olustkänslan för anhöriga och partners. Sjuksköterskan kan även bjuda in de 

anhöriga samt partners så att patienten får tillfälle, med stöttning av sjuksköterskan, att ge 

sin berättelse av resan i samband med sjukdomen som orsakat stomioperationen. Utav dessa 

samtal får sjuksköterskan en uppfattning av vad de anhörigas och partners uppfattning är om 

till exempel sjukdom, prognos och rollförändring och vad det kan innebära. De anhöriga och 

partners får också en egen bekräftelse och stöd för egna behov samt hjälp att bearbeta 

upplevelserna och kan på så sätt gå vidare och stötta patienten bättre (Persson, 2008).  

Vid akut insjuknande har det visat sig att anhöriga och partners är måna om att få veta vad 

som sker för deras anhörige eller partner i varje steg som tas i omvårdnaden. De anhöriga 

samt partnerna är måna om att bästa möjliga vård ges till patienten. När information om 

patienten ska framföras till de anhöriga och partnern finns det viktiga faktorer att tänka på så 

att informationen tas emot rätt. Begriplighet, uppföljning och ärlighet från vårdpersonalen är 

tre faktorer som påverkar hur de anhöriga och partners tar informationen som ges. Det har 

visat sig att läkare ger informationen på ett mer medicinskt språk till de anhöriga och 

partners. Detta har lett till att sjuksköterskor får förklara och på ett vis översätta 

informationen åt de anhöriga samt partners så de förstår informationen som ges (Frivold, 

Dale & Slettebo, 2015).  

2.9 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Detta arbete kommer att utgå ifrån Meleis (2010) teori om transition, på svenska övergång 

eller förändring. I detta arbete kommer fokus ligga på transition under en pågående 

sjukdom/sjukdomstillstånd eller olycka/trauma. Meleis (2010) skriver om  transition som det 

stadie som en människa kan befinna sig i när något förändrats eller när något förväntas 

förändras.  Transition som koncept utgår från det holistiska synsättet. Transition består utav 

olika stadier och vändpunkter. Detta gäller inte enbart i vårdsammanhang utan präglar hela 

livet. Transition pågår till exempel under fasen att gå från tonåring till vuxen, att gå från frisk 
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fysiskt och mentalt till att bli sjuk fysiskt eller mentalt. Transition pågår även under 

graviditet, när människan övergår från att ha haft sig själv att bry sig om till att nu bli 

förälder. Det handlar alltså om att föras från ett relativt tryggt stadie till något annat 

stadie. Transition är en process med rörelse i, en utveckling i livet. 

2.9.1 Transition inom vården 

Chick och Meleis (2012) skriver om transition i vårdsammanhang som ett ofrivilligt skede i 

livet. Frivillig transition kan vara giftermål eller att ta ett steg upp i karriären. När en 

människa genomgår transition i form av sjukdom/sjukdomstillstånd eller trauma/olycka 

uppstår många olika typer av känslor. Stress och identitetskris kan uppstå under transition 

då ovetskapen om hur saker och ting ska bli kan vara påfrestande. Ovetskapen om hur 

kroppen kommer fungera, se ut eller hur vardagen kommer fungera, kan vara påfrestande. 

Känslor av att vara överväldigad, nedslagen och isolerad samt ensam är vanligt. I 

vårdsammanhang blir transition svårare, detta då den fysiska kroppen oftast är påverkad 

samtidigt som de psykologiska aspekterna av transition verkar. 

För vissa ses inläggning på sjukhus som en del i den helande processen. För andra ses 

inläggning som ett bevis på att kroppen sviker. Detta bestäms av vilken individ det handlar 

om, vilken kultur individen kommer ifrån samt hur samhället ser på sjukhusinläggning 

överlag (Chick & Meleis, 2012). Utgången av transition kan bli positiv eller negativ. Har 

stadiet av transition hanterats väl av patienten, miljön och vården har förutsättningar för 

positiv utgång skapats. Då kan de negativa känslorna som stress och oro läggas åt sidan och 

förståelsen för den nya livssituationen hamnar i fokus. För att patienten ska uppleva 

transition som något positivt måste patientens värdighet, integritet, önskemål och tankar 

respekteras (Schumacher & Meleis, 2010). 

2.9.2 Betydelsen av kommunikation under transition 

Sjuksköterskan kommer i kontakt med transition på en daglig basis. Detta då patienter oftast 

är mitt uppe i en transition, en övergång eller förändring i sitt liv, med en sjukdom eller i 

väntan på operation eller i väntan på mer information angående deras hälsostatus. Det är 

därför viktigt att vara medveten om detta tillstånd och vad det kan innebära för patienten och 

patientens anhöriga. Betydelsen av kommunikation och stöttning under transition är stor då 

patienten kan känns sig sårbar då hen genomgår en förändring (Schumacher & Meleis, 2010). 

2.9.3 Miljöns betydelse under transition 

Miljön har stor betydelse för hur svår transitionen blir för patienten. Med miljön menas 

patientens umgängeskrets och den fysiska miljön. Miljön kan vara hjälpsam och tillåtande för 

patienten som genomgår ofrivillig transition på det sätt att den stöttar och har förståelse för 

att patienten genomgår en förändring. Här har sjuksköterskan ett ansvar i att stödja 

patienten och finnas där för frågor och funderingar. Anhöriga har en viktig roll i att finnas 

där för patienten under denna livsförändring. Att genomgå en fysisk förändring orsakar mer 
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än bara en fysisk förändring, de psykologiska aspekterna av transition måste tas i beaktning 

(Chick & Meleis, 2010). 

2.10 Lagar 

Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården främja hälsa och ges på lika villkor till 

alla. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och varje människas 

värdighet. Kraven från Hälso-sjukvårdslagen är att vården ska vara lättillgänglig, bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, vara av god kvalitet med en 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen, främja kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal och 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  

Patientlagen (SFS 2014:821) är till för patientens säkerhet och rättigheter. Här står det om 

vilken information en patient har rätt till att få. En patient ska få information om sitt 

hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård, och behandling. Patienten ska 

även få information om de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, det 

förväntade vård- och behandlingsförloppet och väsentliga risker för komplikationer och 

biverkningar. Patienten ska också informeras om vilka möjliga behandlingsalternativ som 

finns och själv kunna vara med och välja. Lagen belyser också patientens rätt till delaktighet i 

sin egen vård.  

2.11 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att patienter som genomgått en stomioperation genomgår en stor 

omställning i livet. Transitionen som en patient kan genomgå efter en stomioperation kan 

vara omvälvande och påverka patientens vardagliga liv. De förändringar i livet som en stomi 

kan föra med sig kan påverka patienten både positivt och negativt. Kunskap om de 

erfarenheter av förändringar som stomi kan innebära i livet för patienten är en förutsättning 

för att vårdpersonal ska kunna tillgodose patienten med adekvat information. Om kunskapen 

finns kring eventuella förändringar i det vardagliga livet som stomi kan innebära, kan både 

patient och vårdpersonal vara mer införstådda med ingreppet i helhet. Detta kan göra att 

patientens välmående främjas då hen är bättre förberedd på livet med stomi. Med en ökad 

förståelse kring vad stomi innebär i livet kan fokus läggas på att förbereda och stötta 

patienten. Allt för att den unika patienten ska må så bra som möjligt under hela processen. 

Därför är vårt syfte att beskriva de erfarenheter av förändringar i livet som stomi kan 

innebära för patienten. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva erfarenheter av förändringarna som stomi kan innebära för patienten. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en litteraturstudie utifrån Friberg (2017) med en kvalitativ ansats 

utifrån Evans (2002) syntes. Friberg (2017) skriver att kvalitativa metoder ger en bättre 

förståelse hur upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar gestaltas i livet. Denna 

metod passar syftet då fokus ligger på att beskriva erfarenheter av förändringar som stomi 

kan innebära för patienten. 

4.1 Analysmetod 

Analysmetoden utgår ifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Första steget är att söka 

relevanta studier och data till arbetet. Dessa studier söks genom olika databaser. När studier 

har valts ut ska de granskas efter inklusionskriterier som bestämts för att göra så att urvalet 

och de studierna som ska användas i arbetet och ingå i granskningen ska passa ihop. 

Studierna ska läsas flera gånger för att förstås. I det andra steget tas nyckelfynd ut ur 

studierna vilket menas med att det är mest relevant för detta arbetes syfte tas ut och 

sammanställs i en förteckning som gör att ett mönster ska träda fram, därmed sammanställs 

identifierade nyckelfynd. Nyckelfynd är de mest betydande delar eller fraserna i en text. I det 

tredje steget urskiljs teman och subteman framträds, detta görs för att fenomenet ska bli 

tydligare. I det fjärde steget analyseras nyckelfynden och fenomenet beskrivs. Detta stärks 

genom att texten refererar tillbaka till orginalartiklarna. 

4.2 Datainsamling och urval 

Till detta examensarbete användes databaser för att söka fram relevanta artiklar. Databaser 

som använts är CINAHL Plus och PubMed. Sökorden som använts är stoma, ostomy, care, 

body image, change, patient, transformation, altered, adjustment, adaptation, social, long 

term, concerns, altered self, feelings, qualitative. Alla dessa sökord har sökts med olika 

kombinationer, se bilaga A. En avgränsning i sökandet gjordes med åren 2016-2017 eller 

2017-2017 för att få fram den allra senaste forskningen inom området. Även för att få fram 

fler för syftet relevanta träffar samt för att få fram ett mindre antal träffar. I några av 

sökningarna avgränsades det till åren mellan 2005-2017 för att få fram relevanta 

forskningsresultat då senare forskning inte gav tillräckligt med sökträffar. Urvalet skedde 

genom att vi använde oss av relevanta sökord, valde artiklar utifrån titeln och läste sedan 



11 

abstract, syfte samt slutligen resultatet. Till vissa artiklar har full text tillämpats i sökningen, 

ibland framkom inte artiklar med tillvalet full text även om artiklarna var tillgängliga i full 

text så därför valdes tillvalet full text ibland bort. Till sökningar i Cinahl har peer review 

tillämpats. Detta betyder att de blivit vetenskapligt godkända och granskade. I Pubmed finns 

inte denna tilläggsfunktion. Samtliga artiklar har då dubbelkollats i Ulrichsweb för att 

försäkras om att artiklarna är vetenskapligt godkända. 

Inklusionskriterier var att alla artiklar som söktes och valdes var kvalitativa då kvantitativa 

artiklar ansågs vara fel ansats till syftet. Artiklarna ska beröra patientperspektivet. Alla 

förutom en artikel har tagits fram med patientperspektiv då syftet refererar till patienten. I 

en artikel berörs sjuksköterskeperspektivet på patienten då artikeln handlar om hur 

telefonuppföljning efter stomioperationen funkat. Vissa artiklar har både 

sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv där endast patientperspektivet inkluderats. 

Alla artiklar har tagits fram med patientperspektiv då syftet refererar till patienten. I vissa fall 

har även urvalet för språket engelska gjorts då samma artiklar finns publicerade på olika 

språk. Exklusionskriterier har varit artiklar som handlar om barn. 

De artiklar som valdes ut för examensarbetet genomgick en kvalitetsgranskning enligt 

Friberg (2017). Friberg har formulerat 14 frågor ämnade för kvalitetsgranskning. I detta 

arbete har tio frågor valts ut för att mäta kvalitén. De frågor som valdes ut av Fribergs (2017) 

14 kvalitetsfrågor är de frågor som svar hittades på i våra artiklar samt de frågor vi ansåg gick 

in varandra eller påminde om varandra alternativt frågor som redan svarats på. Ett 

poängsystem utformades utifrån de tio frågorna där varje fråga representerade en poäng. Vi 

skrev om frågorna till ja/nej frågor för att enklare kunna poängsätta utan att ändra på 

frågornas betydelse. Frågorna vi använt oss av är bifogade, se Bilaga C. För att en artikel ska 

uppfylla en god kvalité behövde den minst 8-10 poäng. En artikel som fick 6-7 poäng hade en 

medel kvalité, även dessa kunde användas i examensarbetet. De artiklar som fick 1-5 poäng 

bedömdes ha för låg kvalité och valdes bort. Kvalitetsgranskningen skedde kontinuerligt 

under insamling av material, och gjordes direkt på varje artikel som såg bra ut och som 

passade syftet och arbetet. Till slut hade vi 12 artiklar totalt. Se Bilaga B – artikelmatris. 

4.3 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Evans (2002) beskrivande analysmetod. Studierna lästes 

flera gånger för att skapa en helhetsbild. Ur studierna togs sedan nyckelfynden fram och 

sammanställdes i ett separat dokument. Nyckelfynd togs ut ur artiklarnas resultat efter att 

artiklarna lästs igenom ordentligt och flera gånger. Nyckelfynden valdes först när de jämförts 

mot arbetets syfte för att säkerställa at de svarade an på arbetets syfte. De valda nyckelfynden 

var tydliga och efter att de sammanställts identifierades subteman. Subteman som 

identifierades kom att bygga upp ramen till resultatet. Genom identifiering av nyckelfynden 

skapades ett mönster vilket gjorde att likheter och skillnader ur skiljdes samt teman och 

subteman framträdde. Två teman samt fyra respektive tre subteman framkom ur 

dataanalysen. Teman delar in resultatet i två större delar och subteman skapar underrubriker 

i de två teman. Exempel på nyckelfynd, teman samt subteman visas i tabellen nedan. 
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Tabell 1: Exempel på analysgången:  
Nyckelfynd Tema Subtema 

“Some patients contended 

that, whenever they looked 

at themselves in the mirror, 

they felt strange and did not 

feel attractive anymore.”  

 

 

 

 

 

 

Relationen till sig själv 

 

Förändrat förhållande till 

den egna sexualiteten 

“Some women living with 

an ostomy, has developed a 

low self-esteem into a 

constant worry and feeling 

of insecurity”  

 

Förändrad 

kroppsuppfattning och 

självkänsla 

“Some express their concern 

and fear about the selfcare, 

in terms of not knowing 

how to treat the stoma or 

how to cope with the care 

for it”  

 

 

Att begränsas 

 

"The women stated that 

they have learned to live 

with an ostomy. The time 

taken, toward acceptance 

had varied. Acceptance of 

the ostomy is to live a 

normal life as possible, not 

letting the ostomy become a 

disease or a handicap."  

 

 

Att acceptera stomin 

4.4 Etiskt övervägande 

En riktlinje inom forskning är att den bara får godkännas om den görs med respekt för 

människan och hennes integritet. Vid etikprövningen ska grundläggande rättigheter och 

friheter alltid tas i beaktning och respekteras. Forskningens och vetenskapens behov ska 

aldrig gå före människan och hennes integritet. Som forskare arbetar man efter regler och 

riktlinjer, dessa är i princip tvingande. Dock är forskarens egna etiska ansvar grunden för 

arbetet samtidigt som hen har det yttersta ansvaret för att se till att forskningen är av god 

kvalité, moraliskt acceptabel samt etisk försvarbar. CODEX, 2016). En viktig aspekt när 

andras texter används är att visa respekt för texten och författaren. Detta görs genom att 

 ej förvrida texter, fabricera, förfalska eller plagiera som enligt CODEX (2016) anses vara 

vetenskaplig oredlighet. Polit och Beck (2012) skriver om kvalitativa studier som en levande 

process som förändras under skrivandets gång. Analys av data pågår kontinuerligt under 

processen och gör att relevant data väljs ut.  
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5 RESULTAT 

Resultatet består utav två teman och med tre respektive två subteman. Dessa redovisas i 

tabellen nedan. Det första temat som beskrivs är relationen till själv som följs av subteman 

förändrad kroppsuppfattning och självkänsla, att begränsas samt att acceptera stomin. Det 

andra temat, Relationen till andra, följs av att avvika från normen i sociala sammanhang, 

distans i den intima relationen och behovet av stöd och uppföljning. 

Tabell 2: Visar på teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

 

Relationen till sig själv 

 

Förändrad kroppsuppfattning och 

självkänsla 

Att begränsas 

Att acceptera stomin 

 

 

 

Relationen till andra 

Distans i den intima relationen 

Att avvika från normen i sociala 

sammanhang 

Behovet av stöd och uppföljning 

 

5.1 Relationen till sig själv 

Detta avsnitt i resultatet handlar om den förändrade relationen till sig själv. Flera 

aspekter förändras efter en stomioperation och den egna bilden av kroppen kan 

förändras. Självkänslan kan påverkas och detta kan visa sig i intima relationer samt påverka 

den egna självuppfattningen. Första subtemat handlar om hur kroppsuppfattning och 

självkänsla kan påverkas och förändras efter en stomioperation. Det andra subtemat handlar 

om att begränsas i och med stomioperation. Det tredje och sista subtemat handlar om 

acceptans av den egna kroppen som förut kanske bara funnits där men som efter 

stomioperation kan vara något som patienten behöver arbeta med. 

5.1.1 Förändrad kroppsuppfattning och självkänsla 

Patienter med stomi kan ha olika upplevelser av den förändrade kroppen. Den förändrade 

kroppen ändrar hur de ser på och upplever sin kropp. Någon som inte tidigare har haft 
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kroppskomplex kan nu utveckla det. Stomin kunde bli ett störande inslag i spegelbilden och 

skapa obehagskänslor gentemot den egna kroppen Vissa patienter kände sig självsäkra nog 

att hantera stomin utan problem efter utskrivning. Andra kände sig begränsade och osäkra 

då det blev jobbigt rent fysiskt att tvätta stomin och sköta omvårdnaden kring den. Vissa 

patienter menade på att det hade varit enklare och att de hade känt sig säkrare över att ta 

hand om stomin om inte kroppen varit så trött och påverkad postoperativt. Patienter uppgav 

att de inte varit förberedda på de känslor som kommit postoperativt. Förändrade känslor 

gentemot den egna kroppen såsom försämrat självförtroende och påverkad självbild var 

vanligt förekommande förändringar. Vanligt förekommande tankar postoperativt kunde vara 

rädsla inför stomin och hur omvårdnaden kring denna skulle te sig. Känslor av att det 

vardagliga livet kommer att påverkas eller att saker som förut kunnat göras utan reflektion 

nu kommer bli svåra att genomföra kan uppkomma. Detta kunde göra att en osäkerhet 

växte fram som tidigare ej funnits där. Stomin påverkade de flesta patienterna initialt stort 

med känslor utav skam, oro och osäkerhet. Detta kunde leda till att patienterna kände sig 

frånkopplade från den egna kroppen och leda till förändrad kroppsuppfattning och 

självkänsla (Villa et al., 2017; Danielsen, Soerensen, Burcharth, & Rosenber, 2012; Hueso-

Montoro, Bonill-de-las-Nieves, Celdrán-Mañas, Hernandéz-Zambrano, Amezcua-Martínez, & 

Morales-Asencio, 2016; Hoon Lim, Wai Chi Chan, & Hong-Ge, 2015).  

The only thing is that when I look at myself in the mirror when I'm changing my clothes, [I 

feel] a bit of discomfort from the aesthetic point of view. I mean, even from the approaching 

point of view with my wife, it's not a nice thing, it's that what psychologically disturbs me, 

it's what disturbs me more than anything else… then all the rest is fine (Villa et al., 2017, s. 

49).  

Upplevelsen av kroppen påverkades då saker som läckage, lukt, ljud från stomin och gaser nu 

blivit en del av vardagen. Kroppen kan nu upplevas som något som begränsar patientens liv. 

Vissa patienter uppgav att kroppen i den initiala postoperativa perioden kändes främmande. 

Det kändes jobbigt och tungt att titta ner på magen och se stomin. En del såg på stomin som 

ett handikapp samtidigt som de flesta var medvetna om att stomin var nödvändig för deras 

hälsa. Känslan av att inte vara ett med sin kropp var vanligt förekommande. Detta påverkade 

patienterna på ett psykologiskt plan och ledde till försämrat självförtroende, försämrad 

kroppsuppfattning och i vissa fall försämrad självbild (Honkala & Bertrö, 2009; Andersson, 

Engström & Söderberg, 2010; Kimura, et al., 2017; Dabirian, Yaghmaei, Rassouli, Tafreshi, 

2010). 

Patienter med stomi kunde uppleva att sexualiteten påverkades. Både när det kom till den 

egna lusten och till samspelet med sin partner. Sexualiteten  var nära förknippad med den 

egna självkänslan och kroppsuppfattningen och upplevdes av patienter som något som 

påverkats i och med stomi. Detta för att självförtroendet, kroppsbilden och självkänslan 

kunde påverkats negativt efter stomioperationen (Kimura et al. 2017; Honkala et al., 

2009). Vissa patienter med stomi uppgav att de kände en oro eller en stress över att det 

kommer bli mycket svårare att hitta en partner i och med stomin (Hueso-Montoro et 

al., 2016).  Skamkänslor över den förändrade kroppen kunde förekomma (Dabirian et al., 

2010; Hoon Lim et al., 2015).  
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5.1.2 Att begränsas 

Att förändra och anpassa sättet att klä sig på var vanligt förekommande bland patienter med 

stomi. Detta kunde upplevas begränsande i det vardagliga livet. Somliga behövde byta till en 

annan typ av underkläder, undvika att ha bälte på sig då det kunde skava mot stomin eller 

rucka på den. Hängslen kunde då vara ett bättre alternativ. Överlag anpassade de flesta 

patienterna med stomi storleken på kläderna och föredrog att ha slappt sittande plagg än 

tajta. Detta för att slippa känna att stomin syntes utåt. Det behövde även finnas utrymme för 

stomipåsen att fyllas upp och då behövde kläderna vara lösare i passformen. Bilbälten kunde 

också vara problematiska då de kunde skava mot stomin och orsaka obehag. Detta kunde 

göra att patienter med stomi blev begränsade i sitt sätt att färdas längre sträckor i bil eller 

buss (Sun et al. 2013; Andersson et al., 2010; Danielsen, 2012). 

Vissa patienter behövde göra förändringar i vardagen som att till exempel anpassa eller 

begränsa den fysiska motionen. Tunga lyft ökade risken för läckage eller skav av stomin Hård 

träning kunde även orsaka att påsen läckte eller att obehag uppstod. Det kunde även handla 

om att svett orsakade hudirritation och klåda när det kom i kontakt med stomin. Allergiska 

reaktioner mot plasten i påsen var också ett vanligt förekommande problem så hudvården 

runt stomiområdet blev ett nytt inslag i vardagen (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli, Tafreshi, 

2010; Sun et al. 2013; Honkala et al., 2009; Villa et al., 2017). 

Patienter med stomi kunde uppleva sömnsvårigheter. Detta på grund av en ny oro över att 

stomipåsen skulle fyllas upp och läcka. Det kunde även handla om rädsla för att byta 

sömnposition då stomin kanske skulle skava och orsaka obehag. Sömnsvårigheter 

begränsade patienten i hens vardagliga liv och kunde orsaka irritation och frustration 

(Dabirian et al., 2010; Hoon Lim et al., 2015). Att anpassa eller begränsa sin kosthållning 

kunde bli en viktig del i att slippa onödig gasbildning eller lukt. Många patienter med stomi 

uppgav att kosthållningen begränsades i och med operationen. (Hoon Lim et al., 2015; 

Andersson et al., 2010; Bonill-de-las-Nieves et al., 2014; Zheng, Zhang, Qin, Fang, Wu, 

2013).  “Should I go somewhere I make sure not to eat raw vegetables and when I am out I 

would not eat that either because it puts so much gas in the bag” (Andersson et al., 2010, s 

604). Kosthållningen kunde begränsas på så sätt att matintag gjorde på exakta tider eller 

begränsas på så sätt att viss typ av mat undveks. En del valde att inte äta alls innan sociala 

situationer för att undvika gaser eller lukt. Vissa lärde sig att äta på speciella tider så att 

tarmen skulle tömmas nattetid. På så vis minimerades tarmuttömning dagtid (Andersson et 

al., 2010). 

Efter en urostomioperation förändrades i många fall vaginan eller penisen. Detta kunde leda 

till att sexlivet blev påverkat i olika grader. Även om patienterna som upplevde dessa problem 

sökte hjälp inom vården fick de inte alltid den hjälp de behövde och tvingades acceptera att 

leva med de fysiska nedsättningarna. Många patienter blev begränsade i sin egen sexualitet 

pga. detta (Villa et al., 2017; Andersson et al., 2010).  
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5.1.3 Att acceptera stomin 

Det var vanligt att patienter initialt hade svårigheter med att acceptera stomin. Denna 

kroppsliga förändring som berör en så pass privat kroppsfunktion kunde orsaka negativa 

känslor gentemot den egna kroppen. Detta kunde leda till en upplevelse av att ej vara ett med 

sin kropp. Tiden fram mot acceptans varierade från person till person och kunde också bero 

på vilken bakomliggande sjukdom eller trauma som är orsaken. Detta för att vissa sjukdomar 

såsom cancer kunde handla om att överleva eller inte och då kan stomin vara en avgörande 

avlastning för tarmen och för överlevnad. Det kan gå enklare att acceptera stomin om 

den ej ses som ett handikapp eller som en begränsning utan mer som en avlastning och ett 

hjälpmedel. För vissa blev stomin en start på ett nytt liv med nya möjligheter och 

minskad oro och ångest. För andra blev stomin ett hinder i vardagen och något som 

påverkade patienten negativt (Honkala et al., 2009; Boyles, 2010; Andersson et al. 2010).  

I vissa fall när det handlade om en tillfällig stomi, beroende på bakomliggande sjukdom, ville 

vissa patienter ändå behålla stomin. Detta då den visat sig ha förenklat livet och sjukdomen 

för patienten. I andra fall kunde det kännas skönt att stomin bara var tillfällig och fokus lades 

därför inte på att lära sig att acceptera stomin. Vid de situationer som patienten ändå ville ha 

kvar den tillfälliga stomi kunde det handla om att slippa de tidigare orosmomenten såsom 

smärta och diarréer som förut tog mycket tankekraft och tid. Med stomi var detta inte längre 

ett problem. Då många patienter med tillfällig stomi ej visste hur resultatet skulle bli när 

stomin lades in igen, alltså när den bit av tarmen som låg utanpå huden kirurgiskt lades in i 

kroppen igen, föredrog en del att ha kvar den då den blivit en trygghet (Danielsen et al., 

2012).   

En viktig del i acceptansen av denna kroppsliga förändring var att se stomin som något som 

en del av kroppen och som något nödvändigt för ett fungerande liv. Att acceptera stomin som 

en ny del av kroppen och som en del av livet var en viktig del i att acceptera den nya 

livssituationen. Problem kunde uppstå när stomin inte sågs som en del av livet och kroppen 

utan mer som en symbol för att kroppen ej fungerade som den skulle. Att skjuta ifrån sig 

stomin kunde skapa känslor av att vara främmande inför sin kropp. Att nå acceptans 

kring denna kroppsliga förändring kunde leda till att livet inte påverkades så mycket utav 

stomin som det initialt postoperativt kunde kännas som att den skulle göra. Att kunna 

hantera stomin rent materiellt blev en viktig del i att acceptera den kroppsliga 

förändringen (Danielsen et al., 2012; Andersson et al., 2010; Villa et al., 2017).  ”My life has 

changed, as soon as I take my clothes of I see the change in me, but I increasingly feel more 

normal, more normalized in my new situation.” (Hueso-Montoro, 2016, s. 6).  

Valet att gå igenom en stomioperation var oftast ett lätt val om det var avgörande för 

överlevnad. Dock kunde denna situation där patienten inte egentligen har något val, orsaka 

psykologiska problem. Känslan av att inte ha haft något val och därmed inte haft kontroll 

över den egna kroppen kunde kännas jobbigt. Detta kunde göra att stomin blev en symbol för 

att kroppen svek. Överlag skulle acceptansen kommit lättare om förberedelsen preoperativt 

varit mer utförlig. Förberedelsen och acceptansen gick hand i hand för många patienter på så 

vis att bra preoperativ förberedelse och stöttning postoperativt främjar acceptans (Hoon Lim 

et al., 2015; Zheng et al., 2013; Andersson et al., 2010). 



17 

5.2 Relationen till andra  

Detta avsnitt i resultatet handlar om Relationen till andra människor efter den kroppsliga 

förändring som stomi innebär. I och med att den egna självuppfattningen påverkas kan mötet 

med andra människor förändras samt behovet av andra människors stöd. Det första 

subtemat kommer beröra förändringar i sociala Sammanhang och vilka nya saker som 

kommit till och som nu tas i beaktning innan, under och efter sociala möten. Det andra 

subtemat kommer beröra patientens förändrade behov av stöd och uppföljning. Ett nytt 

behov som patienten behöver i och med stomioperation. 

5.2.1 Distans i den intima relationen 

Patienter med tillfällig stomi kunde känna en motvilja och ett motstånd att visa sin partner 

stomin då dessa patienter fokuserade på att stomin var tillfällig och att det då inte fanns 

någon anledning att visa upp den. Detta kunde dock bli problematiskt om tiden med stomi 

blev längre än tänkt eller om stomin behövde vara kvar. Vissa patienter kände att stomin blev 

ett samtalsämne i förhållandet som var både tabubelagd och stigmatiserad då den berörde en 

så pass privat kroppsfunktion. Sexlivet med sin partner blev ibland förändrat då patienter 

med stomi upplevde en förändring både hos sig själva och i relationen till sin partner. 

Kvinnor som fått en stomi beskrev ändrade förhållanden i deras sexliv tillsammans med 

deras partner. En viktig grund att stå på var att ha en god relation med sin partner där 

diskussioner om de förändringar i livet som stomi kunde innebära kunde ske utan problem 

(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2012).   

Förändring i sexlivet kunde uppstå beroende på vilka eventuella problem som fanns i 

relationen innan operationen. Personer som genomgick en stomioperation för tidigare 

sjukdomar eller inkontinens upplevde ett bättre sexliv med stomin än tidigare. Personer som 

inte led av sjukdom eller inkontinens tidigare som genomgick stomioperation 

upplevde sämre sexliv än tidigare (Boyles, 2010). 

5.2.2 Att avvika från normen i sociala sammanhang 

Den egna acceptansen och anpassningsprocessen påverkades av omgivningen och dess 

stöttning samt förhållandesätt gentemot stomin. Ifall patienten avstod ifrån att berätta om 

stomin eller visa upp den för sina anhöriga, kunde de egna tankarna bli ett hinder för det 

sociala livet. Tankar och känslor av skam eller avsmak kunde göra att patienten avstod ifrån 

att engagera sig socialt i sitt vardagliga liv. Detta kunde i sin tur skapa känslor av att vara 

exkluderad eller annorlunda (Kimura et al., 2017). Vissa patienter försökte hitta sätt att dölja 

stomin rent fysiskt på. Detta genom att använda större storlekar på tröjor och byxor för att 

göra plats åt stomin samt för att dölja stomin. Vissa patienter uppgav att de ibland kände sig 

övervakade eller att andra människor visste vad de dolde (Hueso-Montoro et al., 2016; Sun et 

al., 2013). 

Att sköta stomin utanför hemmet visade sig vara en av de större utmaningarna i 

anpassningen av nya livsförändringar. Patienter kände att de ville fortsätta leva enligt samma 
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rutiner som innan operationen i sociala sammanhang, men hindrades av rädslan att inte 

kunna hantera stomin. Personer som levde med en stomi uttryckte sig begränsade i sitt 

sociala liv när det kom till träning, arbete, handling och dagliga sysslor. Upplevelsen av att 

inte kunna röra sig lika smidigt som innan stomin eller att inte kunna simma var några av de 

aktiviteter som inte gick att utföra på samma vis som innan operationen. Rädsla uppstod över 

att stomin skulle läcka eller lukta starkt (Hoon Lim et al., 2015; Villa et al., 2017). 

I want to stay at home because I have all my comforts. Going to my daughter's, bringing the 

additional night bags to change, I'm afraid of wetting the bed… of disturbing (Villa et al., 

2017, s. 49). 

Oron över att stomin skulle lukta eller läcka var något som påverkade det sociala livet 

för patienter med stomi då det skapade oro och stress. Vid sociala träffar 

valde patienterna att sitta vid ett noga utvalt ställe där de lätt kunde smita ifrån diskret 

om de kände att stomin började lukta eller behövde bytas. En vana vid sociala träffar 

för personer med stomi var att alltid ta reda på var närmaste toalett låg inför ett 

eventuellt toalettbesök. Rengöring av stomin krävdes flera gånger per dag vilket 

visade sig vara en utmaning för patienter i publika sammanhang. På restauranger till 

exempel där toalettsitsen var låg och därför inte blev optimal vid tömning och rengöring 

av stomipåsen (Sun et al., 2013; Andersson et al., 2010).  

Kvinnor kunde ha extra svårt i sociala sammanhang på grund av den ideala bilden om 

hur en kvinna ska se ut. Kvinnor valde oftare att undvika sociala situationer eller 

aktiviteter där stomin blev synlig. Detta då samhället hade en bild av hur den ideala 

kvinnan skulle vara och se ut. Några attribut kunde vara att som kvinna vara anständig 

och attraktiv. Stomin rubbade denna bild av den ideala kvinnan och skapade 

skamkänslor hos kvinnan. Detta då stomin fick anständigheten och den attraktiva sidan 

att ifrågasättas (Honkala et al., 2009).   

5.2.3 Behovet av stöd och uppföljning 

Problem med hanteringen av en stomi uppkom ofta efter utskrivningen från sjukhuset då 

kontakten med en sjuksköterska inte alltid fanns nära till hands. För att underlätta livet efter 

stomioperationen var en fördel stödgrupper där erfarenheter utbyttes. En avgörande del 

var att dessa stödgrupper träffades i verkligheten och inte över en internetsida. En viktig 

fördel med stödgrupper var att det fanns en variation med personer som levt med stomi 

under varierande många år. På så sätt kunde de mer erfarna stomibärarna lära ut tips och trix 

till de patienter som nyligen fått sin stomi. Upplevelsen av att få lära sig från erfarna 

stomibärare och känna igen sig i vissa situationer gav en säkerhet till personerna i 

stödgruppen. När patienterna fick en säkerhet upplevde de att humöret förbättrades och att 

det blev lättare att slappna av. Att vara med i en stödgrupp var en möjlighet som visade sig 

ge trygghet genom att uppleva förståelsen som fanns hos alla medlemmar och upplevelsen av 

att få lära sig något nytt tillsammans med en annan som levde i samma situation. Flera 

patienter uppgav att behovet av att träffa andra patienter med stomi var stort. I och med 

detta möte kunde tips och råd utbytas och känslan av att sticka ut kunde minskas (Danielsen 

et al., 2012; Dabirian et al., 2010; Hoon Lim et al., 2015). "I really owe the association and my 
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friends who had experienced ostomy before me, because I didn’t know anything about it and 

they did. They really helped me a lot" (Dabirian et al., 2010).  

Uppföljning efter utskrivning från sjukhuset var väldigt uppskattat bland patienter med nya 

stomier. Det gav en upplevelse av trygghet, upprymdhet, tacksamhet och att de inte var 

bortglömda efter utskrivningen. Patienter beskrev även en upplevelse av att inte behöva oroa 

sig över att missa en del av behandlingen eller återhämtningen då kontakten med en 

sjuksköterska alltid fanns där. Sjuksköterskan sågs som ett stöd både psykiskt och fysiskt där 

de hjälpte till med utbildning av hanteringen av stomin samt gav ett emotionellt stöd under 

anpassningen. De många förändringarna i livet som uppstod efter en stomioperation gjorde 

att patienten behövde lära sig ett nytt sätt att leva på. Uppföljningen med en sjuksköterska 

gjorde att patienter upplevde att de återhämtade sig och att de kom in i en vardaglig rytm 

igen snabbare (Zheng et al., 2013; Villa, et al., 2017). 

De patienter som fått bra uppföljning med telefonsamtal av stomisjuksköterskan eller 

återbesök, uppgav att de antagligen accepterat stomin och denna nya kroppsliga verklighet 

snabbare än de skulle gjort utan dessa insatser (Hoon Lim et al., 2015; Zheng et al., 2013). 

6 DISKUSSION 

I diskussionen finns en resultatdiskussion där resultatet diskuteras. Detta följs utav en 

metoddiskussion där vald metod diskuteras samt för och nackdelar med denna metod. 

Avslutningsvis kommer en etikdiskussion där etiska aspekter av arbetet diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Två teman framkom i resultatet. Dessa handlade om relationen till sig själv och relationen till 

andra människor efter stomioperation. I det första temat, Relationen till sig själv, 

identifierades fyra subteman. De subteman som identifierades var förändrad 

kroppsuppfattning och självbild, att begränsas och att acceptera stomin. De subteman som 

identifierades i tema två var distans i den intima relationen, förändringar i sociala 

sammanhang samt behovet av stöd och uppföljning. Examensarbetets syfte var att beskriva 

de erfarenheterna av förändringar som stomi kan innebära för patienten.  

Resultatet visade på att många aspekter i det vardagliga livet påverkades. Stomin sågs på som 

något nödvändigt för att kunna leva ett fungerande liv. Likväl som den kunde upplevas som 

störande och orsaka negativ självbild, försämrat självförtroende och kroppskomplex. Även 

om känslor av att uppleva kroppen som främmande existerade, sågs ändå värdet i stomin och 

betydelsen utav den. Detta stärks utav det teoretiska perspektivet som använts i detta arbete, 

Chick och Meleis (2010) teori om transition. Transition innebär övergång eller förändring. De 

skriver om transition inom vården. Den egna kroppen kan upplevas som främmande även om 
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individen är teoretiskt medveten om varför situationen nu är som den är. En identitetskris 

kan uppstå i och med transitionen och kan orsaka stress och oro. Patienten i detta fall 

behöver här få ordentligt med stöd och uppföljning för att transitionen ska få en positiv 

utgång och skapa förutsättningar för läkande hos patienten (Chick & Meleis, 2010). 

Resultatet stärks då det visar på behovet av stöd och uppföljning efter en stomioperation. 

Stöd och uppföljning inger en känsla av trygghet hos patienten och främjar hens acceptans 

över den nya livssituationen. I resultatet märktes att olika känslor kring stomin kunde 

existera samtidigt. Känslor av att stomin var hindrande i vardagen och en symbol för 

begränsning kunde finnas, samtidigt som en tacksamhet och en lättnad över att ha fått stomi 

kunde existera. Mycket berodde på vilken bakomliggande sjukdom som fanns eller vilket 

sjukdomstillstånd som gjort att stomi behövdes. Hade till exempel en cancersjukdom varit 

orsaken till stomin kunde känslorna inför stomin vara mindre negativa då stomin kanske 

varit förutsättningen för överlevnad.  

Vidare visade resultatet att många praktiska förändringar skedde i livet som kunde göra att 

patienten begränsades. Begränsningar i vardagen såsom vilken typ av mat som kunde ätas 

och funderingar kring ifall längre resor nu var genomförbara med tanke på behovet av att 

tvätta stomin eller att tömma den. Dessa vardagliga saker kunde göra att stomin var svår att 

acceptera då den begränsade patienten i det vardagliga livet. Acceptansen gentemot stomin 

och den nya kroppsliga verkligenheten kunde vara svår att nå. Bakgrunden stärker detta då 

patientens behov av information pre- och postoperativt är stort. En väl förberedd patient kan 

ha en enklare och snabbare väg gentemot acceptans än en oförberedd patient (Claessens et 

al., 2015). 

Resultatet visar på att acceptans tar olika långa tid för olika individer men kan främjas 

genom att patienten är väl förberedd. Initialt har de flesta patienter svårigheter att acceptera 

stomin som en del av kroppen och skjuter hellre ifrån sig den. Ofta kommer acceptans lättare 

om den bakomliggande sjukdomen har varit svår. Patientens behov av att bli väl informerad 

preoperativt är oerhört stort. Många frågor, funderingar och tankar kan uppstå innan 

operation som förändrar kroppen så pass mycket och som berör en så pass privat 

kroppsfunktion som stomi gör. Vårdpersonal behöver ha förståelse för att patienten behöver 

stöd och rådgivning preoperativt. Är patienten väl förberedd kan välmående komma 

snabbare postoperativt och göra så att acceptansen för den nya kroppen kommer snabbare 

och enklare. Schumacher och Meleis (2010) skriver om transition med positiv utgång som 

något som kan främjas om patientens tankar, värdighet och integritet respekteras av vården. 

Görs detta kan den positiva utgången av transition leda till en förståelse för den nya 

livssituationen snarare än som en belastning. Acceptans främjas alltså utav förberedelse och 

stöttning. Empowerment är ett begrepp som syftar till att stärka patientens självförtroende, 

självkänsla och förmåga. Begreppet syftar till att motivera patienten så att hen själv vill börja 

utföra egenvården runt stomin till exempel (Di Gesaro, 2012). Här har vården en viktig roll i 

att stötta patienten och stärka patienten. Har patienten ett gott självförtroende vågar hen 

sköta omvårdnaden i hemmet och återfår känslan av kontroll över den egna kroppen 

(Metcalf, 2012). Detta kopplas till subtemat acceptans av stomin i resultatet då patienten 

behöver vara stärkt och motiverad själv för att kunna acceptera denna kroppsliga förändring 

och den förändrade egenvården som följer. Chick och Meleis (2010) skriver om transition 

inom vården som något speciellt då kroppen oftast genomgår en förändring samtidigt som de 
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psykologiska aspekterna av transition pågår. Stress kan drabba patienten. För vissa patienter 

ses sjukhusinläggning som ett bevis på att kroppen svikit och då är det viktigt att fånga upp 

denna patientgrupp. Att stärka denna patientgrupp genom empowerment blir extra viktigt 

för att fånga upp dessa individer innan de upplever sin situation som hopplös. Känner de sig 

stärkta och motiverade är vägen till acceptansen över den nya livssituationen också enklare 

att vandra. 

Resultatet visar på att avstånd kan uppstå i relationen med de anhöriga om de inte känner sig 

inkluderade i patientens sjukdomshistoria. Detta kanske då patienten fått förändrat 

självförtroende, självbild eller kroppsuppfattning och upplevs förändrad. Vissa patienter 

känner ett behov av att dölja stomin och detta kan leda till att anhöriga eller partners känner 

sig exkluderade. De anhöriga och en eventuell partner har en stor del i att främja hälsa hos 

patienten. Sjukdomsprocessen kan bli enklare för patienten om stöttning finns från 

omgivningen. Viktigt är dock att se de anhöriga och patienten som ett team för att inte 

glömma att informera anhöriga ordentligt och låta även dem få tips och råd (Persson, 2008).   

Resultatet visar på att stomin kan göra att patienten avstår från sociala sammanhang då 

stomin orsakar skamkänslor. Oro över att stomin kommer göra ljud ifrån sig eller lukta 

uppstår. Känslor av att vara exkluderad eller annorlunda i förhållande till andra människor 

kan uppstå. Chick och Meleis (2010) skriver om människan under transition och transition 

som ett ofrivilligt skede i livet. I sjukdom/sjukdomstillstånd eller olycka/trauma är transition 

något som människan hamnat i istället för valt. Chick och Meleis (2010) skriver om att 

ofrivillig transition kan orsaka känslor och upplevelser av att inte vara ett med sin kropp och 

att känna sig främmande inför den i alla sammanhang och inför andra människor. I 

bakgrunden skrivs det om anhörigas perspektiv på förändring. Sjuksköterskan kan bjuda in 

patientens anhöriga vid informationssamtal preoperativt för att de ska få en bra bild av vad 

som kommer hända och vad stomi kan innebära efter operation. Patienten kan erhålla bättre 

stöd på detta via när de anhöriga är väl införstådda med ingreppet både psykiskt och fysiskt 

(Persson, 2008).  Detta kan leda till att patienten inte känner sig lika ensam i sin förändring 

och kan minska skamkänslorna kring stomin både privat och i sociala sammanhang.   

I resultatet visas det att förändringar i sociala sammanhang ger många utmaningar även om 

viljan att komma tillbaka till det sociala livet är stor. Chick och Meleis (2010) skriver om 

miljön i transitionen som innebär hur patientens anhöriga och vänner hjälper patienten 

genom transitionen. Att inte berätta för anhöriga och vänner om tankar och känslor som 

medföljer stomin kan få patienten att känna sig exkluderad och förhindra patienten att återgå 

till det sociala sammanhanget. Tidigare forskning har visat att anhörigas relation till 

patienten förändras och att vården skiljer på informationen från patient till anhörig. 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver patientens rätt till information och delaktighet i 

hens vård där patienten också får bestämma vilken information som ska ges ut till patientens 

anhöriga. Dock har det visat sig att även om patienten ger sin tillåtelse att ge ut all 

information till de anhöriga så har informationen blivit anpassad eller så har vården inte alls 

bjudit in till informationssamtal för de anhöriga (Frivold, Dale & Slettebo, 2015; Persson, 

2008). Detta gör det svårt att ge hela familjen en chans att delta i patientens vård och följa 

med i anpassningen av de nya livsförändringarna. Informationen som ges ut till patienten för 

att patienten ska känna sig förberedd både pre- och postoperativt har visat sig vara bristfällig 
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trots att tidigare forskning tydligt visar vikten av ordentlig informering under hela processen 

för både patienten som anhöriga (Schumacher & Meleis, 2010).  

Resultatet visar på patientens behov av stöttning postoperativt. När uppföljning och stöd ges 

från vården, i form av bokade besök eller telefonuppföljning, kan patienten uppleva trygghet 

och tacksamhet. På så sätt respekteras patienten och hänsyn tas till hens värdighet. Gäller det 

telefonuppföljning tas även hänsyn till de patienter som har svårt att ta sig till vårdcentral. 

Enligt hälso-sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården vara lättillgänglig för alla människor. 

Vården ska bygga på respekt gentemot individen och hens integritet och värdighet. Praktiska 

förändringar i det vardagliga livet blev en nödvändig åtgärd för att kunna leva så normalt 

som möjligt. Saker gjordes som att anpassa klädseln, kosten eller den fysiska aktiviteten för 

att passa livet med stomin. Dessa förändringar kan kännas enklare om förberedelsen varit 

adekvat och utförlig innan operation. Tidigare forskning trycker på att vårdpersonalen måste 

kunna anpassa informationen till vem som sitter framför, allt för att se till att patienten 

känner sig väl informerad. Att vara medveten om att vissa anpassningar i vardagen kanske 

kommer behöva göras förenklar livet postoperativt (Metcalf, 2013; Borwell, 2009).  

Information postoperativt är minst lika viktigt som preoperativt. Detta för att patienten ska 

få adekvat vägledning och rådgivning för att komma tillbaka till det vardagliga livet och för 

att känna sig bekväm med sin kropp igen (Flensner, 2010; Schreiber, 2016). Vidare visar 

även resultatet att behovet av stöd och uppföljning postoperativt är stort. Patienten kan må 

gott av att delta i stödgrupper för patienter med stomi. Här kan erfarenheter utbytas och 

känslan av att vara ensam och avvikande kan minskas. 

Resultatet stärks av att många studier byggt upp det. Studier och artiklar som sammanställts 

och bildat grunden till resultatet. Flera källor talar om samma saker som redovisats i 

resultatet. De största rubrikerna vi fick fram ur valda studier användes såsom sex och samliv, 

självkänsla och kroppsuppfattning, sociala sammanhang, behovet av stöd och uppföljning 

samt om acceptansen kring stomin. Andra saker kom fram när vi studerade våra artiklar men 

dessa saker valdes bort då uppsatsskrivarna ansåg att materialet om detta var för smalt. Det 

kunde vara saker som att bära stomi ur ett religiöst perspektiv, det kunde handla om 

hudproblem eller näringslära efter stomioperation. 

6.2 Metoddiskussion   

Den valda metoden som utgår från Evans (2002) beskrivande syntes ansågs passa bäst till 

detta arbete då syftet har en kvalitativ inriktning. Evans metod ger en bättre genomsikt när 

en upplevelse eller erfarenhet ska beskrivas. Även om en kvalitativ metod valdes med tron om 

att endast kvalitativa artiklar skulle ge ett bärande resultat så kunde det varit en nackdel då 

till exempel Fribergs (2017) teori avser att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan 

användas. Det har visat sig under artikelsökningen att vissa kvantitativa artiklar hade kunnat 

användas i resultatet då under förutsättningen av att en annan metod valdes till arbetet. Dock 

skulle syftet vara svårare att besvara om en metod med endast en kvantitativ inriktning 

valdes då syftet fokuserar på erfarenheter.   
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Under datainsamlingen användes två olika databaser för att söka artiklar. Detta för att utöka 

sökträffarna och för att resultera i mer material än ifall enbart en databas använts. Dessa två 

databaser valdes och användes då de gav flest sökningar på vårdvetenskapliga publikationer. 

Då detta arbete är inriktat på omvårdnad utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv passade 

detta bra. Det uppstod vissa svårigheter i sökningen av artiklar som löstes genom att utöka 

sökord samt att utöka publiceringsåren. Svårigheterna handlade om att träffarna vi fick 

initialt var för få. Den senaste forskningen inom området gav inte alltid ett givande resultat 

vilket ledde till att artiklar som hade ett tidigare publicerings år valdes. Detta för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. 

Vissa svårigheter uppstod under urvalet då sökorden som användes ibland blev för snäva och 

genererade för lite för syftet relevanta träffar. När sökorden utökades kunde istället träffarna 

blir för många och då blev urvalet svårt. Detta blev en tidskrävande process som hade kunnat 

undvikas ifall vi varit tydligare i våra sökningar från början med tydligare sökord som 

passade vårt syfte. En del frustration och tid hade kunnat sparas på detta vis. Hade vi gjort 

om processen med urvalet hade vi varit mer strukturerade innan på så vis att vi hade pratat 

igenom urvalsprocessen tillsammans innan vi startade igång den. I flera artiklar som ansågs 

passa arbetets syfte fattades det ibland resultatdiskussion eller ett etiskt övervägande. Detta 

drog ner studiernas kvalité och valdes ofta bort. Några artiklar som ändå behölls saknade 

etiska övervägande eller diskussioner, men ansågs ändå trovärdiga och relevanta för arbetets 

syfte. Nyckelfynd som tagits ur har behållit originalspråket engelska för att inte feltolkas. 

Examensskrivarna tog hjälp av en bibliotekarie för att få stöttning i sökprocessen. Detta gav 

dock inte så mycket ny kunskap så sökningen fortsattes på egen hand. 

Artiklar som har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats i resultatet har inkluderats men 

endast data från den kvalitativa delen har använts. Artiklar som haft ett 

sjuksköterskeperspektiv har exkluderats på grund av syftets vinkel till patientperspektiv, 

dock har vissa artiklar haft både sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv med i 

resultatet. I valda artiklar har endast patientperspektivet tagits hänsyn till. Hade artiklar 

utgått ifrån hur det är att vårda någon med stomi hade de ej varit lämpliga för arbetets syfte.  

Peer reviewed tillämpades i Cinahl Plus men i PubMed där peer reviewed inte fanns som 

tilläggsval, söktes artiklar via Ulrichsweb för att säkerställa att de var vetenskapligt 

publicerade. Ifall vi inte hade kollat artiklarna via Ulrichsweb hade vi inte kunnat vara säkra 

på att artiklarna varit godkända och vetenskapligt granskade samt publicerade. Detta hade 

dragit ner arbetets trovärdighet. Samma sak gäller ifall vi inte hade tillämpat peer reviewed, 

ett större antal träffar hade sökts fram och en större osäkerhet huruvida dessa blivit 

vetenskapligt granskade eller inte. Sammanfattningen lästes alltid innan artikel studerades 

noggrant, detta för att bedöma i ett tidigare skede att artikeln passade in på arbetets syfte. 

Hade artiklarna lästs igenom utan att sammanfattningen kollats av först hade 

artikelsökandet tagit onödigt lång tid. 

I vissa artiklar har mycket material kunnat tas ut, i andra artiklar har mindre material passat 

syftet. Detta har diskuterats fram och tillbaka då det kan dra ner trovärdigheten på arbetet i 

helhet då vissa artiklar har mindre resultatdelar än andra. Dock ansågs ändå tillräckligt 
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mycket material tala om samma saker så det ansågs ändå trovärdigt. De artiklar som hade 

mindre i sitt resultat hade ändå relevanta saker och beslut togs om att behålla dessa. 

Polit och Beck (2012) skriver om trovärdighet som är ett kriterium på hur pålitlig studien är. 

Trovärdigheten bestäms genom hur sann beskrivningen av data är och kan stärkas av att 

artiklar är peer reviewed. I detta arbete är alla artiklarna peer reviewed vilket visar på att de 

är publicerade i en vetenskaplig skrift samt att de har blivit vetenskapligt godkända. De är 

även kontrollerade via Ulrich Web. Artiklarna är likväl kvalitetsgranskade enligt Friberg 

(2017). Detta stärker också deras trovärdighet genom att de artiklar som inte klarade 

kvalitégranskningen uteslöts. Detta i sin tur gjorde resultatet mer tillförlitligt. Hade 

artiklarna inte dubbelkollats via peer reviewed eller Ulrich Web hade kvaliteten på arbetet 

dragits ner samt även trovärdigheten. Exklusionskriterier och Inklusionskriterier bestämdes 

innan sökningens gång. Detta för att undvika att välja artiklar och sedan inse att de inte 

passar till syftet. Kvalitetsgranskningen som utfördes gjordes enligt Fribergs (2017) 14 

kvalitetsfrågor. Tio utav dessa 14 frågor användes i detta arbete. Detta då dessa frågor gick att 

svara på och för att vissa frågor utav de 14 gick in i varandra. Därför valdes tio stycken ut. 

Frågorna skrevs om till JA/NEJ frågor för att förenkla poängsättningen. Då artiklarna varit 

skrivna på engelska har ett lexikon använts vid tveksamhet kring vad vissa ord betyder. Detta 

för att inte feltolka eller misstolka artiklarna. En artikel som valdes till arbetet är 23 år 

gammal och detta kan tänkas vara för gammalt. Artikeln ansågs ändå vara relevant för 

arbetets syfte samt att det fanns begränsat med artiklar som passade arbetets syfte som 

samtidigt uppfyllde kvalitetskriterierna. Därför beslöt examensskrivarna sig för att behålla 

artikeln. 

Polit och Beck (2012) fortsätter och skriver om överförbarhet. Överförbarhet på en studie i en 

studie innebär hur väl studien kan appliceras på en annan grupp under 

andra omständigheter eller platser. I detta examensarbete styrks överförbarheten då de valda 

artiklarnas resultat är baserade på forskning från olika delar i världen och 

påvisar ändå liknande resultat som i detta examensarbete. Även när det handlat om olika 

typer av stomier. Det ansågs att resultatet i olika länder var applicerbart på hur det ser ut 

i Sverige och hur svenska patienters erfarenheter av stomi såg ut. En sak som kan tala emot 

detta kan vara att hälso-och sjukvården ser olika ut i olika länder. Dock ansågs 

patientupplevelserna ändå likna varandra oavsett ursprungsland. Överförbarheten stärks 

även då artiklarna är olika gamla men visar på liknande resultat. Detta trots att utvecklingen 

av stomier har gått framåt. Patientens erfarenhet av förändringarna som stomi 

kan innebära ser ändå liknande ut. Överförbarheten stärks då både män och kvinnor 

inkluderats i studierna. Vad det gäller spridda åldrar i valda artiklar har det inte påverkat 

resultatet utan snarare stärkt överförbarheten då resultaten ser liknande ut oavsett 

åldersskillnader. Överförbarheten stärks även då resultatet från äldre artiklar är liknande det 

resultat som nyare artiklar presenterar. 

Vidare skriver Polit och Beck (2012) om giltighet som ett mått på ifall studien kan göras om 

med samma eller liknande omständigheter samt deltagare och få samma resultat. Giltigheten 

stärks genom att de flesta studierna är gjorda genom intervjuer av patienter som levt med 

stomi en längre tid. Resultatets giltighet stärks då liknande studier gjorts som visar på 

liknande resultat. De teman och subteman som formulerats är vanligt förekommande då 
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studier på att leva med stomi gjorts. Giltigheten anses vara hög då genomförandet av arbetet 

har gjorts tydligt och noggrant enligt Evans (2002) beskrivande analysmetod. Vid ett 

liknande arbete skulle det ge samma resultat. 

Under examenarbetets gång har uppsatsskrivarna arbetat både på varsitt håll samt 

tillsammans. Vid uttag av nyckelfynden har uppsatsskrivarna arbetat på varsitt håll för att 

sedan arbeta tillsammans för att skapa en diskussion kring nyckelfynden så teman 

och subteman framkom. Hade uppsatsskrivarna skrivit med varandra hela tiden hade kanske 

arbetet blivit än mer samstämmigt. Att skriva på varsitt håll främjade dock samarbetet för 

uppsatsskrivarna då de fick arbeta ifrån varandra och ha en egen tankeverksamhet och 

reflektion. Mer diskussioner skapades på detta sätt. Balansen mellan att arbeta tillsammans 

och ifrån varandra främjade kreativiteten hos båda parter och gav utrymme för materialet att 

landa och tänkas igenom.  

Artiklarna som har använts har lästs flera gånger om för att säkerställa att de svarar an på 

arbetets syfte. Det har även hjälpt uppsatsskrivarna att inte lägga in någon förförståelse eller 

dra slutsatser som inte stämmer. Artiklarna har sedan diskuteras mellan uppsatsskrivarna 

för att säkerställa att samma slutsatser dragits av texterna. Ibland fanns 

meningsskiljaktigheter men då bollades dessa mellan varandra. 

Examenarbetet fokuserar på erfarenheter av förändringar vid stomi där alla typer av stomi 

valdes att inkluderas. Detta på grund av att författarna inte ansåg att erfarenheterna av 

förändringar inte skiljer sig avsevärt beroende på vilken typ av stomi som en patient lever 

med. Examensarbetet inkluderar även permanenta och reversibla stomier då resultatet inte 

ansågs påverkas negativt utan mer tillförlitligt. Nefrostomier tänkte uteslutas till en början då 

det visade sig att de flesta artiklar berörde tarmstomier eller urostomier. Det inkluderandes 

dock ändå nefrostomier till slut då författarna ville ge läsaren en så bred bild utav olika typer 

av stomier som möjligt. 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsetik enligt CODEX (2016) har tillämpats under arbetets gång. Artiklarna och 

litteraturen har lästs igenom flera gånger för att undvika förförståelse eller feltolkningar. 

Plagiat, fabricering eller förfalskning har inte förekommit. Uppsatsskrivarna har skrivit 

tillsammans men även var för sig. Detta för att kunna producera text på var sitt håll och 

sedan bolla tankar, idéer och funderingar mellan varandra. På detta sätt undviks också egna 

tolkningar och förförståelse då innehållet diskuterats utförligt. Delar och avsnitt i uppsatsen 

har redigerats av båda parter för att säkerställa att uppsatsen har ett samstämmigt skrivsätt 

och att delarna överensstämmer med varandra samt att en röd tråd följer genom arbetet. 

Artiklarna som valdes har kontrollerat via Ulrichsweb för att säkerställa att de publicerats i 

en vetenskaplig tidskrift. 
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva de förändringar i livet som stomi kan innebära för 

patienten. Resultatet visar på att många aspekter i det vardagliga livet påverkas av en 

stomioperation. Resultatet påvisar att relationen till sig själv blir påverkad. Här kan 

självbilden och kroppsuppfattningen bli negativt påverkade. Känslor av att inte vara ett med 

sin kropp och att uppleva den som främmande kan uppstå. Resultatet visar på att vissa 

praktiska förändringar uppstått postoperativt. Dieten kan behöva förändras för att minska 

gasbildning och lukt. Den fysiska aktiviteten kan behöva anpassas eller förändras då stomin 

kan skava eller skapa obehag. Svett kan orsaka hudirritation vilket kan skapa obehag så vissa 

patienter minskar den fysiska aktiviteten. Den egna sexualiteten kan påverkas då minskad 

lust och oro för smärta kan uppkomma. Försämrat självförtroende och självkänsla kan orsaka 

ett avstånd i den intima relationen och därmed påverka samlivet. En eventuell partner kan 

påverkas då ett avstånd kan uppstå i samlivet.  

Vidare visar resultatet att relationen till andra människor kan förändras i samband med att 

relationen till sig själv förändras. Resultatet visar på att många patienter med stomi upplever 

sig begränsade i sociala sammanhang och sociala situationer. Här kan det handla om oro 

eller funderingar kring huruvida stomin kommer låta eller orsaka dålig luft. Förändringarna 

som då görs kan vara att undvika att äta mat innan ett socialt sammanhang eller att ändra sitt 

sätt att klä sig på för att dölja stomin så gott det går. Resultatet visar på patientens behov av 

stöd och uppföljning postoperativt. Här har sjuksköterskan en viktig roll och även 

stödgrupper för patienter med stomi. 

Slutsatser som kan dras av resultatet är hur viktigt det är att ha förståelse för att det inte bara 

är patientens kropp som påverkas och förändras efter en stomioperation. Att ha förståelse 

och respekt för att många aspekter påverkas i en patients liv efter en operation är viktigt för 

att kunna ge god vård och stöttning. Ökad förståelse för att patienten behöver bli ordentligt 

förberedd preoperativt och få bra stöd postoperativt är viktigt för att främja hälsan hos 

patienten. 

7.1 Förslag på tidigare forskning 

Förslag på vidare forskning kan vara att fokusera mer på själva upplevelsen av att leva med 

stomi. Mycket material finns om vilka förändringar stomi kan innebära för patienten men 

inte lika mycket om vad som faktiskt upplevs. Vad blir upplevelsen av att känna avstånd i 

relationen på grund av stomin? Många artiklar vi fått tag i till detta arbete är ganska 

övergripliga och beskriver mer vad som kan påverkas i och med stomi men inte hur dessa 

förändringar upplevs.  
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

DATABAS SÖKORD URVAL ANTAL 

TRÄFFAR 

ANTAL VALDA 

ARTIKLAR 

CINAHL plus,  Ostomy, women, 

longterm 

Peer reviewed, 

2009-2017 

11 1 

PubMed  Ostomy, long-

term, concerns 

Inte äldre än 5 år 12 1 

PubMed  Stoma, 

experience, body 

image 

Inte äldre än 5 år 9 1 

Manuell sökning 

 

  1 1 

CINAHL Plus  Colostomies, 

experience, 

patients 

Peer reviewed, 

2012-2017 

76 1 

Manuell sökning  

 

  1 1 

CINAHL Plus,  Stomas, living 

with 

Peer reviewed, 

2014-2017 

58 1 

CINAHL Plus Colostomy, 

Living, Experience 

Peer reviewed, 

2016-2017 

7 1 

CINAHL Plus Stoma, Lifes, 

impact 

Peer reviewed, 

2013-2017 

41 1 

PubMed  Colostomy, 

ostomy, nursing 

Free full text, inte 

äldre än 10 år 

13 1 

CINAHL Plus 

 

Patient, quality of 

life, stoma 

Peer reviewed, 

2010-2012 

66 1 

CINAHL Plus 

 

Stoma, 

experiences, 

patients 

Peer reviewed, 

2015-2017 

77 1 

 



   

BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

 

FÖRFATTARE 

 

TITEL 

 

SYFTE 

 

METOD 

 

RESULTA

T 

PO

ÄN

G 

 

Andersson, G., 

Engström, Å., 

Söderberg, S.  

International Journal 

of Nursing Practice 

(2010) 

 

“A chance to 

live: Women’s 

experience of 

living with a 

colostomy after 

rectal cancer 

surgery” 

 

Syftet är att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelser 

av att leva 

med en 

stomi 

efter ändtar

mscancer.  

 

Kvalitativ studie 

med fem 

kvinnliga 

deltagare. 

Studien skedde 

i norra Sverige 

där kvinnorna 

var mellan 60-

65 år samt att 

de hade haft en 

stomi minst 1-5 

år. Data 

inhämtades via 

intervjuer som 

sedan 

transkriberades

. 

 

Resultatet 

visar att 

kvinnorna 

var nervösa 

över 

hanteringen 

av stomin 

och att leva 

med stomi. 

Mycket 

kretsade 

kring det 

nya livet 

med stomi 

samt de  

livsförändrin

gar som 

stomi 

innebar.  

 

 

8/ 

10 

 

Bonill-de-las-Nieves, 

C., Celdrán-Mañas, 

M., Hueso-Montoro, C., 

Morales-Asencio, J-M., 

Rivas-Marín, C., 

Cuevas Fernández-

Gallego, M.  

   

 The 

Latin american Journal 

of Nursing   

  

(2014)  

 

”Living with 

digestive 

stomas: 

strategies to 

cope with the 

new bodily 

reality”  

 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

hur det är att 

leva med 

stomi samt 

vilka 

strategier 

denna 

patientgrupp 

utvecklat för 

att hantera 

vardagen.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

genomfördes 

med 21 

patienter. 

Spanien.  

 

Resultatet 

visar på att 3 

teman 

identifierade

s som 

patienterna 

upplevt hade 

förändrats 

efter stomin. 

Det 

handlade om 

förändrad 

egenvård, 

anpassninge

n till den nya 

kroppen och 

 

8/ 

10 



   

 hjälp till 

självhjälp. 

 

 

Boyles, A.   

Gastrointestinal Nursin

g  

  

(2010)  

 

 

“Patient 

outcomes and 

quality of life 

following 

stoma-forming 

surgery”  

 

Syftet var att 

beskriva den 

psykosociala 

förändringen 

som stomi 

kan innebära 

samt 

undersöka 

livskvaliteten 

och 

upplevelsen 

av 

självbilden 

hos denna 

patientgrupp

.  

 

Kvalitativ 

studie, Uk 

 

Resultatet 

visar på de 

olika 

upplevelser 

patienter 

kan ha av att 

få stomi. 

Vissa ser det 

som ett 

hinder i 

vardagen 

medan 

andra ser det 

som början 

på ett nytt 

liv utan 

smärta. 

 

 

7/ 

10 

 

Dabirian A, Yaghmaei F

, Rassouli M, Tafreshi 

MZ.  

  

Patient Preference and 

Adherence   

  

(2010)  

 

 

Quality of life i

n ostomy patie

nts; 

a qualitative st

udy  

 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka li

vskvaliteten 

hos de 

deltagande o

ch hur livet 

med stomi 

är.   

 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturera

de intervjuer 

med 14 

patienter.Iran  

 

 

Resultatet 

visadepå att 

olika 

aspekter 

påverkats i 

livet efter 

stomioperati

onen. 

Fysiska, 

psykiska 

aspekter, 

hur familjen 

och anhöriga

 reagerat, 

hur det är 

att resa 

med stomi, f

örändringar 

i kosten, sex-

och samliv 

samt religiös

a och 

 

8/ 

10 



   

ekonomiska 

aspekter. 

 

 

Huseo-Montoro, 

C., Bonill-de-las-

Nieves, C., Celdrán-

Mañas, M., Hernandéz-

zambrano, S, 

M., Amezcua- Martínez

, M., Morales- Asencio, 

J, M.  

  

Revista Latino-

Americana de Enferma

gem  

  

(2016) 

 

 

“Experiences 

and coping 

with the 

altered body 

image in 

digestive stoma 

patients”  

 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter tar 

beskedet att 

de behöver 

stomi samt 

hur de 

hanterar 

stomin 

postoperativt

.  

 

Kvalitativt,Feno

menologisk stu

die. 21 personer 

intervjuades via 

semistrukturera

de intervjuer.   

  

Brasilien  

 

 

Resultatet 

visar på att 2 

huvudfrågor 

uppstod. 

Dessa 

handlade om 

hur beskedet 

om stomi 

togs initialt 

och hur den 

“nya” 

kroppen 

hanterades 

postoperativ

t. Känslorna 

varierade 

mellan de 

deltagande 

men några 

var 

återkomman

de såsom 

förändring i 

självbild och 

kroppsaccep

tans.  

 

 

8/ 

10 

 

Danielsen, 

K., Soerensen, 

E., Burcharth, 

K., Rosenber, J.   

  

Journal of Clinical 

nursing   

  

(2012)  

 

“Impact of a 

temporary 

stoma on 

patient’s 

everyday lives; 

feelings of 

uncertainty 

while waiting 

for closure of 

the stoma”  

 

Syftet var att 

undersöka 

hur en 

tillfällig 

stomi 

påverkade de 

deltagandes 

vardagliga 

liv.  

 

Kvalitativ herm

enuelogisk studi

e. 7 personer 

med tillfällig 

stomi 

intervjuades.   

  

Danmark  

 

 

Resultatet 

visar på att 

de 

deltagande 

upplevde 

känslor av 

osäkerhet 

relaterat till 

när stomin 

skulle 

stängas eller 

om. Det 

visar även på 

 

8/ 

10 



   

 känslor av 

stigma och 

skam pga 

stomin. De 

deltagande 

gav uttryck 

för ett behov 

av att få 

konkret 

information 

om vilka 

livsstilsförän

dring stomi 

skulle 

innebära pre

operativt. 

 

 

Honkala, S., Berterö, 

C.  

  

Nordic Journal of 

Nursing Research  

  

(2009)  

 

 

“Living with an 

Ostomy: 

Women´s Long 

term 

Experiences 

 

Syftet med 

denna studie 

var att få 

ökad 

kunskap och 

förståelse för 

vad det 

betyder som 

kvinna att 

leva med en 

stomi och 

hur det 

påverkar 

livet.  

 

Kvalitativ studie 

men ett 

fenomenologisk

t synsätt. Data 

insamlades 

genom 

intervjuer av 17 

kvinnor i 

Sverige. 

Intervjuerna 

varade mellan 

30-120 minuter 

som spelades in 

och 

transkriberades 

 

Resultatet 

visade tre 

teman: 

kroppsliga 

begränsning

ar, 

begränsning

ar i olika 

aktiviteter 

och 

anpassninge

n till det 

dagliga livet. 

Även 

psykologiska 

resultat 

framkom, till 

exempel 

vilka effekter 

stomin har 

på livet och 

hur 

deltagarnas 

upplevelser 

av detta var.  

 

 

9/ 

10 

      



   

Hoon Lim, S., Wai Chi 

Chan, S., Hong-Ge, H.   

  

(2015)  

  

Cancer Nursing  

 

”Patients Exper

iences 

of Performing 

Self-care of 

Stomas in the 

Initial 

Postoperative 

Period”  

Syftet var att 

undersöka h

ur 

patienterna 

hanterade 

egenvården 

och 

omvårdnade

n runt 

stomin i det 

initiala 

postoperativ

a stadiet.  

Kvalitativ 

ansats. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

med 

12 patienter.  

Resultatet 

visar på att 5 

teman uppk

om, att 

acceptera 

stomin, att 

känna sig 

psykologiskt 

begränsad 

pga stomin, 

vikten av 

socialt stöd, 

den egna 

psykologiska 

reaktionen 

av stomin 

samt ett 

behov av att 

bli ordentligt 

förberedda 

preoperativt.

  

9/ 

10 

 

Kimura, C, A., Kamada, 

I., Guilhem, D, B., Silva 

de Abreu de Abreu, B., 

Costa Fortes, 

R., lene dos Santos, W.  

   

(2017)  

   

Journal of Nursing 

Education and Practice  

 

 

“The sexuality 

of 

a colostomized 

person as a 

major 

component of 

quality of life 

and nursing 

care”  

 

Syftet med 

studien var 

att beskriva 

de aspekter i 

livet som 

påverkas 

efter 

en stomioper

ation med 

fokus på 

sex, sexualite

t och samliv. 

 

Kvalitativ 

studie med 

enkäter och 

intervjuer av 80 

patienter med 

stomi. 

Brasilien.  

 

Resultatet 

visar på att 

stomioperer

ade 

patienter 

ofta 

upplever 

svårigheter i 

sex och 

samlivet. 

Det visar 

även på 

påverkat 

självförtroen

de och en 

förändrad 

självbild 

bland de 

deltagande. 

De 

deltagande 

talar även 

om ett 

stigma runt 

stomin och 

 

9/ 

10 



   

skamkänslor 

initialt 

preoperativt.

  

 

Suv, V., Grant, M., 

McMullen, CK., 

Altschuler. A., Mohler, 

MJ., Hornbrook, MC., 

Herrinton, LJ., 

Baldwin, CM., Koruse, 

RS.  

 

Journal of Wound, 

Ostomies and 

Contineces Nusing 

 

(2013) 

 

“Surviving 

colorectal 

cancer: 

Longterm, 

persistent 

ostomy-

specifik 

concerns and 

adaptions” 

 

Syftet var att 

beskriva de 

anpassninga

r och 

förändringar 

patienter 

med 

tarmcancer 

upplevt efter 

att ha fått en 

stomi. 

 

Kvalitativ 

undersökning. 

Kvalitativ data 

analyserades 

från 8 

fokusgrupper. 

Diskussioner 

spelades in, 

transkriberades 

och 

analyserades. 

Innehållsanalys 

 

Resultatet 

visar på att 

stomi 

innebär 

hinder i 

vardagen 

med klädval, 

förändringar 

i kosten, 

anpassning, 

utrustning 

till stomin 

och annan 

egenvård 

även för 

personer 

som levt 

med stomi i 

över 5 år. 

 

 

8/ 

10 

 

Villa, G., Manara, D, 

F., Brancato, T., Rocco, 

G., Stievano, 

A., Vellone, E., Alvaro, 

R.  

 

Applied Nursing Resear

ch  

 

(2017) 

 

“Life with a 

urostomy: a 

phenomenologi

cal study” 

 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

upplevelsern

a av den 

förändrade e

genvården 

hos patienter 

med urosto

mi. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologis

k studie. 11 

personer deltog 

i 

semistrukturera

de intervjuer.  

 

Resultatet 

visar att 

flera aspekte

r identifiera

des som 

påverkades 

av stomin. D

e berörde 

kroppsuppfa

ttning, 

vardagliga 

aktiviteter, 

stomi och 

sexualitet, 

samt stöd 

från vänner 

och familj.  

 

 

8/ 

10 



   

 

Zheng, M-C.,  Zhang, 

J., , H-y., Yu-

Jing Fang d , Xiao-Jun 

Wu  

  

European Journal of O

ncology Nursing  

  

(2013)  

 

 

“Telephone 

follow-up for 

patients return

ing home with 

colostomies: 

Views and 

experiences of 

patients 

and enterosto

mal nurses”  

 

Syftet var att 

följa upp 

patienterna e

fter 

stomioperati

onen och se 

hur tiden 

efter har 

varit samt 

för att få en 

bild av hur 

sjukskötersk

orna upplevt 

patienterna  

 

Semistrukturer

ade 

telefonintervjue

r med 11 

personer. Kina  

 

Resultatet 

visar på att 

uppföljning 

via telefon 

var effektivt 

för 

patienterna 

och hjälpte 

dom att lösa 

vardagliga 

problem 

runt stomin 

snabbare. 

Detta hjälpte 

i sin tur med 

den 

psykologiska 

anpassninge

n efter 

operation. 

 

 

8/ 

10 

 



   

BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING  

1–5 poäng = låg kvalitet, 6–7 poäng = medel kvalitet, 8–10 = hög kvalitet   

  

1. Är syftet tydligt formulerat?   

2. Är problemet tydligt formulerat?   

3. Är metoden redovisad?   

4. Har data analyserats?   

5. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?   

6. Är resultatet tydligt redovisat?   

7. Har författarna tolkat resultatet väl?   

8. Finns en metoddiskussion?   

9. Förs några etiska resonemang?   

10. Sker en återkoppling till vårdarbetet?
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