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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige finns det cirka 20 000 stomipatienter. Tidigare forskning visar att 

närstående kan ha svårt att vänja sig vid stomiopererade patienters nya liv med en stomi och 

att sjuksköterskor saknar kunskap och färdigheten att bemöta stomipatienter. Att förstå 

stomipatientens erfarenhet är av vikt för sjuksköterskor för att kunna erbjuda en mer 

anpassad vård. Problem: Det kan finnas kunskapsbrister hos sjuksköterskor avseende vård 

av patienter med stomi. Att vårda patienter med stomi kräver en förståelse för hur det är att 

leva med stomi. Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet av att leva med en stomi. 

Metod: Metoden som används är en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Tio vetenskapliga kvalitativa artiklar har analyserats. Resultat: Tre teman och sex subteman 

framkom om patienters erfarenhet av att leva med en stomi. Temana var: leva med en 

förändrad kropp, erfarenhet av ett förändrat socialt liv och betydelse av stöd. Slutsatser: 

Patienter med stomi hade olika erfarenheter när det gäller stomi och stomi kan innebära en 

stor omställning i livet både före och efter operationen. Det kan bli en komplicerad 

livssituation både för patient och närstående. Sjuksköterskors och familjens stöd kan göra 

livet med stomi lättare för patienterna. 

 

Nyckelord: kvalitativ litteraturstudie, omvårdnad, patienterfarenhet, stomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: There is approximately 20 000 people in Sweden who have had a stoma 

operation. Earlier studies have shown that the relatives might face difficulties in adjusting 

themselves with the life of patients with stoma and that the nurses lack knowledge and skills 

in encountering patients. It is of great importance for nurses to understand the experiences 

of the patients with stoma to be able to offer an appropriate care. Problem: There can be a 

lack of knowledge among nurses regarding care of patients with stoma. To take care of 

patients with stoma demands an understanding of patients’ lives with a stoma. Aim: To 

describe patients' experiences of living with stoma. Method: A systematic literature review 

with descriptive synthesis was conducted. Ten scientific qualitative articles were analyzed. 

Results: Three themes and six subthemes were revealed. Patients experienced that the life 

with stoma is to live with a changed body concerning experiences of social life’s impact, 

emotional experiences and the importance of support. Conclusions: Stoma patients had 

different experiences in relation to the stoma. Stoma can involve a major change in life both 

before and after surgery. It is a complicated life situation for both the patient and their 

relatives. Nurses and family’s support ease up the life of patients with stoma.  

 

Key words: nursing, patient experience, qualitative literature review, stoma 
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1 INLEDNING 

I Sverige finns cirka 20 000 stomiopererade patienter. Det finns olika typer av stomier och 

vilken stomi som blir aktuell är beroende av bakomliggande orsak. Individer som drabbas av 

en svår sjukdom kan ha svårt att acceptera sin nya livssituation. Att få en stomi innebär för 

de flesta personer en förändrad livssituation vilket i sin tur kan leda till en ändrad 

kroppsuppfattning. Patienter med stomi kan få stora förändringar i sitt liv både före och efter 

operationen, men med rätt insatser ökar möjligheten för dessa personer att klara sin 

livssituation bättre. Även om patienterna blir friska, kan livet ändå skilja mot hur det tidigare 

varit. De flesta patienter som får en stomi formas av de erfarenheter som är kopplade till 

ingreppet. Det är inte enbart stomipatienten som blir drabbad av förändringarna utan även 

vänner och närstående påverkas. Det är ofta de närstående som hjälper och stödjer när 

patienten själv inte förmår att hantera sin nya situation. Det valda ämnet kommer att belysa 

patienters erfarenheter av att leva med stomi. Det har föreslagits av Södertälje sjukhus som 

ett intresseområde för examensarbete. Som sjuksköterska räcker det inte med att behandla 

enbart sjukdomen utan sjuksköterskan ska även ta hänsyn och ha respekt för patientens 

behov och önskan därför är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur livet ser ut 

för stomipatienterna både innan och efter operation. Vidare bör sjuksköterskan inneha 

kunskap om hur stomin kan påverka patientens livssituation och hur en sjuksköterska kan 

med sin kunskap hjälpa anhöriga och patienten att uppnå hälsa.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innefattar beskrivning av stomi, tidigare forskning utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv och anhörigperspektiv, sjuksköterskans roll att vårda patienter med 

stomi och det vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Orems (2001) egenvårdsteori. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 
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2.1 Stomi 

Nilsen (2011) beskriver att ordet stomi ursprungligen kommer från grekiskan. Stomi är en 

medicinsk term och det betyder öppning. Det finns flera varianter av stomier de tre 

vanligaste är kolostomi, ileostomi och urostomi. Stomi är en medicinsk term för ett kirurgiskt 

ingrepp där placerares en öppning på magens framsida som hjälper patienten där avföring 

eller urinen leds ut. Den första stomin gjordes av Dr. Pillore år 1779. I Sverige finns ca 20 

000 stomiopererade och det görs ungefär 300 operationer om året. Enligt Nilsen (2011) finns 

det olika stomier beroende på var stomin är placerad. Patienten kan få en stomi för avföring 

från tjocktarmen, s.k. kolostomi, eller från tunntarmen, så kallad ileostomi. En ileostomi är 

placerad på nedre delen av tunntarmen som kallas ileum. Kolostomi är ett samlingsnamn för 

alla stomier som är placerade på tjocktarmen, till exempel sigmoideostomi efter 

kolonsigmoideum eller transversostomi efter kolon transversum. Genom en urostomi rinner 

urin som avleds från urinvägarna. Det finns många olika anledningar till att behöva få en 

stomi. Det kan till exempel bero på cancer, inflammatoriska sjukdomar så som ulcerös kolit 

eller Crohns sjukdom, skador av olika slag eller medfödda missbildningar. Enligt Burch 

(2008) kan besvär och komplikationer drabba patienter med stomi, därför bör patienterna 

regelbundet besöka en sjuksköterska för att få råd. Burch (2013) menar att de vanligaste 

problemen som kan uppkomma under första året med en stomi är läckage, diarré, 

förstoppning, blödningar och stenos. Enligt Burch (2004) kan svampinfektioner förekomma 

runt stomin vilket gör det viktigt att hålla huden kring stomin torr. Burch (2013) menar när 

det gäller dieten, har olika patienter olika behov, och att alla är unika på sitt sätt och att det 

är viktigt att ge råd om olika typer av mat som skulle passa just den patienten. Enligt Persson 

(2008a) kan det variera hur länge en patient behöver ha en stomi. Vidare påpekas att tarmen 

har ingen känsel vilket gör att den delen inte märker någon smärta. Eftersom nerver saknas 

så skickas inte signaler till hjärnan för att skapa tarmtömning, vilket gör att stomin är 

inkontinent och patienten inte kan kontrollera sin avföring eller tarmgaser. Vidare belyser 

Persson (2008b) att när det gäller eliminationsvanor, så är det viktigt att patienten lär sig hur 

hanterar detta för att underlätta och minska sitt beroende av andra.   

2.2 Tidigare forskning   

Här nedan kommer resultatet att presenteras från tidigare forskning som visar närståendes 

och sjuksköterskors perspektiv på att vårda patienter med stomi. 

2.2.1 Att vara närstående till en stomiopererad patient 

Sjukdomen som leder till stomi kan bli synonymt med smärta och lidande för närstående. Att 

hantera sjukdomen kan vara en svår uppgift för familjemedlemmarna, även om en del 

närstående försöker uppmuntra patienten med stomi och att möta det problem som 

patienten kan ha (Oliveira, Bavaresco, Filipini, Rosado, Dázio & Fava, 2014). Erfarenheter 

visar att en del närstående kan uppleva stomin som en ekonomisk belastning då inköp av 

stomimaterial kan vara kostsamt. Speciellt de som har barn och äldre kan erfara att 
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livskvalitén blir sämre på grund av den ekonomiska belastningen (Palma, Simonetti, 

Franchelli, Pavone & Cicolini, 2012).  

Närstående till patienter med stomi är givetvis glada över att deras familjemedlemmar 

fortfarande lever, men de beskriver sitt liv som ett nytt liv och de ser att det finns många 

förändringar i livet som de behöver anpassa sig till. En närstående kände att hon var väldigt 

lugn på grund av att hon såg att läkaren och sjuksköterskan visste vad de gjorde och att de 

förklarade allt (Ferreira-Umpiérrez & Fort-Fort, 2014). Erfarenheten visar att närstående 

upplever att de fick hjälp av sjuksköterskor och fick svar vid eventuella funderingar samt att 

sjuksköterskan skulle följa under hela vårdprocessen. Erfarenheter visar att närstående kan 

uppleva oro och rädsla över att cancer ska återkomma hos stomipatienten (Ferreira-

Umpiérrez & Fort-Fort, 2014). Erfarenheter visar att närstående med rätt hjälp och positiv 

inställning kan få en nystart i livet, en ny innebörd inför den nya situationen och detta kan 

göra att de blir mer säkra på att gå tillbaka till det dagliga livet (Oliveira et al., 2014). En del 

närstående kan uppleva sig bekväma och vill utföra omvårdnad av stomin medan andra kan 

uppleva sig osäkra inför att vårda sin närstående. De upplevelser som kan komma upp och 

förhindra familjen till att vårda sin närstående är ångest och motvilja (McMullen, 

Wasserman, Altschuler, Grant & Hornbrook, 2011). 

 

2.2.2 Att vårda stomiopererade patienter som sjuksköterska  

Stomispecialistsjuksköterskor är ansvariga för att markera på buken var stomin ska göras. 

Detta görs i samråd med patienten, vilket sjuksköterskorna anser öka dennes upplevelse av 

kontroll över förändringarna i kroppen (Burch, 2017). Sjuksköterskor kan se att patienter 

som genomgott en stomiutbildning inför operationen kan återfår sin självständighet 

snabbare och får bättre livskvalitet och ökad självkänsla (Danielsen, Soerensen, Burcharth & 

Rosenberg, 2012; Burch, 2017). Erfarenhet visar att sjuksköterskor upplever att de kan 

behöva mer kunskap om stomier för att hjälpa stomipatienter med tillexempel lukt och 

läckage (Burch, 2017). Studie visar att sjuksköterskor som har mindre utbildning och mindre 

erfarenhet av att jobba med stomivård inte upplever sig tillräckligt kompetenta att vårda 

patienter med stomi. Sjuksköterskor kan uppleva oro och frustration på grund av bristande 

kunskap och färdigheter (Cross, Roe & Wang, 2014).  

Erfarenheten visar att de flesta sjuksköterskor anser att behovet av postoperativ 

smärtlindring behövdes för att mobilisera patienten och få igång tarmfunktionen med målet 

att klara av sin vardag bättre (Sun, Grant & McMullen, 2014). Sjuksköterskor menar vidare 

att det kan vara bra om stomipatienten går med i en stomistödgrupp för att samtala om sina 

eventuella problem och frågeställningar med andra som har liknande problem. 

Sjuksköterskor kunde uppleva att det var av vikt föreslå och ge råd till stomipatienter att 

exempelvis tömma påsen före sexuell aktivitet för att förhindra läckage eller dislokation samt 

att ge råd och rekommendera till patienten att undvika livsmedel som orsakar lukt och lösa 

avföringar. Patienterna bör uppmuntras att äta måltider vid regelbundna tider för att 

förhindra gasbildning vid exempelvis sexuell aktivitet (Sun et al., 2014). 
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Enligt Gemmill, Kravits, Ortiz, Anderson, Lai och Grant (2011) kunde vissa sjuksköterskor 

anse att de saknade kunskap att undervisa patienterna hur ska ta hand om sin stomi och 

hantera komplikationer och anpassa sig till ett förändrat liv. Duruk och Hulya (2013) 

beskriver att vård som ges av en stomisjuksköterska kan ha en positiv inverkan på 

anpassningen till livet med stomi, genom att den stomisjuksköterskan har en 

vidareutbildning mot just stomier och har då en stor kännedom om vilka problem en 

stomipatient kan ha och gå igenom. Bagheri, Sharifian, Behboudi, Pouresmail och Kavousi 

(2016) framhäver att mer än hälften av sjuksköterskorna som deltog i studien inte kunde ge 

rätt svar på forskarnas frågor om stomivård. Sjuksköterskor visade således en stor generell 

brist på kunskap om patienternas behov och konsekvenserna av stomioperationen vid 

exempelvis kost och intima. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan fyra huvuduppgifter som 

består av följande: främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och hindra sjukdom hos 

patienten. Burch (2008) menar att sjuksköterskan således har en viktig roll när det gäller 

vägledning för att hjälpa patienter som lever med en stomi. Genom att tidigt lära ut hur 

stomipatienter kan hantera och sköta sin stomi kan förenkla stomipatientens anpassning till 

sin nya livssituation Sjuksköterskan bör vara uppmärksam i sin profession på patientens 

anpassning till sin stomi och på dennes psykiska tillstånd. En av sjuksköterskornas uppgifter 

är att underlätta ett så självständigt liv som möjligt för att stomipatienten ska kunna klara sig 

själv (Burch, 2008). Brown och Randle (2005) belyser att det finns delar som en 

sjuksköterska kan hjälpa stomipatienter med att få acceptans med sin diagnos och att vänja 

sig med att leva med stomi. Detta innebär att sjuksköterskan kan behöva hjälpa 

stomipatienter genom att informera och undervisa hur de bland annat ska ta hand om stomin 

och samtidigt träna på att byta stomibandaget samt ge stöd till stomipatienterna kring 

familjefrågor, kroppsuppfattning och sexualitet. Nilsen (2011) skriver att sjuksköterskan kan 

ha en stor roll när det gäller att informera patienter om stomi och ge tips och stöttning efter 

operationen. En stomioperation kan påverka livssituationen och skapa en personlig kris hos 

patienten. Det kan således vara av vikt för sjuksköterskan att bemöta patienten på ett 

professionellt sätt genom att möta och hantera patientens rädsla. Sjuksköterskan behöver ha 

tillräckligt med kompetens och vara kapabel att ge rätt information och undervisning om 

omvårdnad kring stomi (Nilsen, 2011). All information kring stomi kan ges av kunnig 

personal som är utbildad och kan ge en mer adekvat rådgivning och information. All 

information bör ske på ett pedagogiskt sätt så att patienterna kan använda sig av samma 

metod när dem befinner sig i hemmiljön och i det vardagliga livet. Sjuksköterskan bör 

undervisa på ett pedagogiskt sätt och säkerställa att patienterna förstår. Det kan vara 

besvärligt för patienter att ta till sig all information i början av sin sjukdom därför bör 

informationen bör ges vid olika tillfällen efter operationen för att hjälpa patienterna att 

återgå till ett normalt liv (Nilsen, 2011). Hallén (2008) menar att patientundervisning är en 

aspekt för sjuksköterskor att förbereda patienterna före stomioperation. Under det 

preoperativa mötet får sjuksköterskan en bild av vilka omständigheter och vilka bakgrunder 

patienten har för att kunna ta hand om sin stomi. Utifrån personens situation sätts målen 

med undervisningen. Patienten får en generell och väsentlig information om stomin under 

sin första tid. Carlsson (2008) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att informera och 

vägleda stomipatienter angående deras kost och att vilka maträtter som stomipatienter får 

inte äta. Det är bra att under första månaden efter operation undvika att äta exempelvis 
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frukter, rotfrukter och grönsaker då det kan orsaka magknip och magsmärta eller stopp i 

stomin. Det är av vikt att sjuksköterskor följer upp och tar in information om 

stomipatienternas kost beroende på vilken form av stomi de har så att de kan ge feedback om 

vilka livsmedel som ger problem för den specifika patienten (Carlsson,2008). 

2.3 Styrdokument och riktlinjer inom hälso-och sjukvården 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) är det ett krav att ge god vård till patienten, 

vilket innebär god hygienisk kvalitet och god standard samt att patientens självbestämmande 

och integritet respekteras. Val av behandlingsmetod skall utgå ifrån samhällsetiska och 

individuella krav. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskrivs att hälso- och 

sjukvården ska erbjuda en god vård och att dess verksamheter oavbruten ska utvecklas. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för 

att ge korrekt information till patienter och deras anhöriga. I Patientlagen (SFS 2014:821) 

kapitel fem beskrivs hur patienten bör göras delaktig i sin vård och behandling. Egenvård ges 

i överensstämmelse med patientens självbestämmande. Vidare beskrivs att patienten ska få 

information angående de hjälpmedel som finns, samt få information om vilken vård som 

finns efter sjukhusvistelse och vilka metoder som finns för att förebygga sjukdom och 

förhindra skador. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskan ha följande arbetsuppgifter i 

sin profession, ett helhetsperspektiv på patientens situation, inkluderande kunskap om 

komplexa behov och problem som rör till exempel kommunikation, kognition, andning, 

cirkulation, ätande och nutrition, uttömningar, personlig hygien, aktivitet och rörlighet, 

sömn och vila, smärta, psykosociala, andliga och kulturella faktorer. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskan skall ha förmåga att informera och undervisa patienter och anhöriga om 

omvårdnad. Sjuksköterskan skall ha en bra förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt 

samt försäkra sig om att patienterna mottagit allt information. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd när patienten har ett behov av utökad information (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

 

Omvårdnadsteoretikern Orem (2001) egenvårdsteori har valts i detta arbete, eftersom ett liv 

med stomi kan orsaka ett extra behov av egenvård hos individen både före och efter 

operation. Orem (2001) teori är uppdelat i tre delar. Dessa är egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadsystem. Egenvård handlar om att patienten kan ta hand om sina egna 

hälsoproblem. Utgångspunkten för att kunna utföra egenvård är att individen vet vilka 
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egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder som ska vidtas samt har möjligheter att utföra 

dem. Orem (2001) belyser att egenvårdskapacitet betyder att individen i fråga har förmågan 

att lära sig det som behövs för att kunna bevara sin hälsa och motivationen för detta. Under 

hela livets gång lär sig individen om sin personliga egenvård och sin individuella 

egenvårdskapacitet. Detta kan dock komma att påverkas av olika faktorer som exempelvis 

patientens ålder, livserfarenheter samt individens hälsotillstånd. Den individuella 

egenvårdskapaciteten är beroende av att patienten har en förmåga att förstå sitt eget 

egenvårdsbehov, och därför är det essentiellt att ha kapaciteten att kunna reflektera över det. 

Enligt Orem (2001) belyser att egenvårdsbrist föreligger när patienten inte är kapabel att 

kunna ombesörja sitt vårdbehov. Sjuksköterskan har en stor roll när det gäller patientens 

egenvårdsbrist genom att erbjuda patienten sin kunskap och att stötta och undervisa 

patienten i sin egenvård. Om patienten skulle vara för sjuk för att utföra egenvård så tar 

sjuksköterskan över alla uppgifter. Hjälpen ska ges med hänsyn till patientens livssituation 

och personlighet. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en trivsam och motiverande miljö, 

så att patienten uppnår sina mål. Med sin erfarenhet hjälper sjuksköterskan patienten och 

vägleder för att nå egenvårdsbalans. Det är av vikt att låta patienten uppleva sig delaktig och 

att inte bestämma för mycket och att låta individen klara sin egenvårdskapacitet. Tiden för 

egenvårdsbrist kan vara kortvarig eller permanent. Det är viktigt att sjuksköterskan lär och 

stöttar individen på ett bra och professionellt sätt för att kunna hjälpa patienten att så 

småningom ta hand om sig själv och sitt egenvårdsbehov för att minska risken för 

egenvårdsbrist.  

Enligt Orem (2001) omvårdnadssystem är en beroende teori som innefattar egenvårdsbrist 

och egenvård samt sjuksköterskans hjälp för att främja hälsan hos patienten. Patienten 

behöver assistans när behovet av egenvård blir större hos patienter än egenvårdkapacitet. 

Egenvårdsbrist identifieras hos patienten av sjuksköterskan i syfte att kunna hjälpa patienten 

för att uppnå sitt egenvård. Det är sjuksköterskan som gör en omvårdnadsplan för patientens 

egenvårdsbrist och egenvårdskapacitet och arbetar tillsammans med patienten fram den för 

att skapa balans i egenvård. Omvårdnadsplanen ska koncentreras och riktas på vad patienten 

klarar av. Om patienten är adekvat och klarar av sin egenvård så bör sjuksköterskan således 

låta patienten utföra den, även om det kan ta tid för patienten. Orem (2001) beskriver att det 

finns fem olika hjälpmetoder som en sjuksköterska kan använda inom omvårdnadssystemet 

för att hjälpa patienten som har behov av vård. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom 

att utföra eller handla, vägleda, stödja psykiskt eller fysisk, skapa en miljö som hjälper 

utveckling och undervisa stomipatienten.  

 

 

     2.5       Problemformulering  

Stomi kan leda till besvärande förändringar hos patienten fysiskt, psykiskt och socialt, 

oavsett om den är permanent eller provisoriskt. Att leva med stomi innebär ett stort ansvar 

av patienten gällande egenvård. När patienten förlorar kontrollen över sin tarm kan detta 

leda till en förändrad livssituation, vilket kan påverka patientens egenvårdskapacitet 
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negativt. Patienten vet nödvändigtvis inte hur hen ska ta hand av sin stomi och de nya 

förutsättningar som patienten står inför. Närstående behöver vara medvetna om förändring 

och konsekvenser som stomin medför för patienten och de eventuella problem som kan 

uppstå såsom läckage, lukt och intima problem. Erfarenheter angående stomipatienter visar 

att sjuksköterskor kan uppleva att det är av vikt att samarbeta och vara villig att stödja 

patienten för att förbättra livskvaliteten. Bland annat genom att ge information och därefter 

låta patienten själv bestämma vad som passar hen. Det är av vikt att hjälpa varje patient på 

ett individuellt sätt att uppnå hälsa för att klara av sin egenvård. Förståelse och kunskap är 

två viktiga redskap för en sjuksköterska för att kunna hjälpa patienten med sina upplevelser 

och funderingar. Det är kunskapen som gör att sjuksköterskan kan använda, utveckla och 

anpassa omvårdnaden så att den blir patientcentrerad utefter patientens behov. Inriktningen 

av examensarbetet kommer att vara inställd på stomipatienters erfarenheter av att leva med 

stomi och med den förändrade kroppen efter en stomioperation. Genom att beskriva detta 

kan det leda till kunskap som bidrar till att sjuksköterskor får en ökad förståelse. Kunskap 

hos sjuksköterskor om stomipatienters erfarenheter av att leva med sin nya situation kan i 

slutändan bidra till ett ökat välmående hos patienterna. Vidare kan det hjälpa patienterna att 

bli självständiga och vägleda till möjligheter för egenvård. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva stomipatienters erfarenhet av att leva med en stomi.  

4 METOD 

En litteraturstudie enligt Evans (2002) har använts. Metoden valdes för att kunna skapa en 

fördjupad kunskap och en övergripande bild av stomipatienters erfarenheter av att leva med 

stomi. Endast artiklar med kvalitativa ansatser inkluderades eftersom Evans (2002) 

beskrivning baseras på enbart kvalitativ forskning. 

4.1 Datainsamling och urval  

Datainsamling började med databassökning för att hitta relevanta artiklar som kan besvara 

syftet. Databaserna som använts i sökningar var CINAHL Plus och PubMed. Dessa databaser 

inriktar sig på vård, omvårdnad och medicin. Först gjordes en sökning på området stomi 
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utan några begränsningar, för att få en översikt av hur mycket vetenskaplig forskning det 

fanns inom området. Sedan valdes inklusionskriterier som var att artiklarna skulle vara 

kvalitativa och vetenskapligt granskade, och ha genomgått peer review. Vidare så skulle de 

vara skrivna på engelska och vara i fulltext samt beröra stomipatienter. Exklusionskriterier 

var att artiklarna som inte utgick från ett patientperspektiv sållades bort liksom artiklar som 

berörde stomipatienter yngre än 18 år eller var publicerade innan år 2010. Det gjordes inte 

några avgränsningar gällande stomityper. De första sökorden som valdes var ”stoma” och 

”patient” som då resulterade i 1542 träffar. Databaserna söktes vidare med andra sökord 

såsom ”qualitative”, ”patient”, ”ostomy” och” interview”, ”qualitative research” och 

”experience” i olika kombinationer (Se Bilaga A). Sammanfattningarna av de sökta artiklarna 

lästes för att bedöma om de är lämpliga för att bli inkluderade i examensarbetet. Tio stycken 

artiklar som svarade på syftet valdes ut för kvalitetsgranskning. Artiklarna granskades enligt 

Fribergs (2012) modell för kvalitativa vetenskapliga artiklar där de fick ett poäng för varje av 

de 14 frågorna som de kunde besvara (se Bilaga C). Då alla tio artiklar hade över 10 poäng 

ansågs de hålla en hög kvalitet och togs de med i examensarbetet (se Bilaga B).  

4.2 Genomförande och dataanalys 

En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) metod har 

använts för att analysera de valda vetenskapliga artiklarna. Metoden bestod av fyra steg. I det 

första steget samlades data in med artiklar som besvarar examensarbetes syfte. Artiklarna 

fick var sin sifferkod för att undvika missförstånd och för att ge en bra överblick över 

materialet till den fortsatta analysen. I det andra steget påbörjades analys av data då 

artiklarnas resultatdelar lästes ett flertal gånger och nyckelfynd söktes fram bland artiklarnas 

resultatdel (se Tabell 1). Nyckelfynden bestod av meningar som svarade till detta arbetes 

syfte som skrevs ner på en lapp och var tillgängligt hela tiden vid läsningen av artiklarna. 

Analysen utgick ifrån likheter i nyckelfynden där alla nyckelfynd samlades i en lista för att få 

en helhetssyn. Lexikon har använts för att få en ökad förståelse av artiklarna då de var 

skrivna på engelska. Efter läsning av de utvalda artiklarnas resultat framkom sammanlagt 

155 nyckelfynd. De nyckelfynd som trädde fram fick samma siffra som tillhörande artikel så 

att till detta examensarbete kunde gå tillbaka till originaldata i artiklarna. Vidare så samlades 

nyckelfynden ihop till nästa steg där teman och subteman skapades. Skillnader och likheter i 

nyckelfynden bestämdes och föranledde att nyckelfynd som behandlade samma sak lades i 

varsin hög. Likheter hos nyckelfynden lade grunden till att stora övergripande teman kunde 

skapas som passade in på flera olika högar med nyckelfynd. Vidare ledde det till formandet 

av subteman som utgick från de stora övergripande temana, men som inte inkluderade lika 

många högar med nyckelfynd som temana då de skulle vara lite mer specifika och textnära. 

Både teman och subteman omformulerades under arbetets gång för att patienternas 

erfarenheter skulle tydliggöras på bästa sätt. Totalt skapades det tre teman och sex subteman. 

Resultatdelen skrevs först med referenser till varje enskild artikel, då författaren försökte att 

hålla sig så nära data som möjligt och få en överblick över resultatet. Sedan bearbetades 

texten genom att väva ihop resultat från olika artiklar för att kunna dra slutsatser som 

grundade sig på fler olika artiklar. Teman fick utgöra rubrikerna i resultatet och subteman 

underrubrikerna. I texten skrevs även vissa nyckelfynd ut i form av citat som hänvisade 
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tillbaka till ursprungsartiklarna för att ge en möjlighet till läsarna att gå tillbaka till 

originaldata, med syftet att visa på trovärdighet och kvalité i arbetets teman och subteman. 

Sedan diskuterades arbetets resultat mot tidigare forskning och det vårdvetenskapliga 

perspektivet i en diskussionsdel. Dessutom så diskuterades den valda metoden och det etiska 

ställningstagandet i två separata delar. Vidare så konkretiserades resultatet i en slutsats. 

Slutligen skrevs en del om vidare forskning som kan bedrivas i framtiden.  

  

Tabell 1. Exempel på de nyckelfynd som togs fram från artiklarna.  

  

Nyckelfynd Tema Subtema 

…but this to undress, be nude…eh…in 

a large changing-room… I think that 

this can be hard…so…if we do go to an 

indoor swimming centre… I prefer to 

watch” (Shaffy, Kaur, Das & Gupta, 

2012). 

En 

förändrad 

kropp 

Förändrad kroppsbild 

I think that my desire is lost because 

of chemotherapy. My wife and I sleep 

apart, I told the doctor, and he said 

you will be better gradually. He also 

wrote a pill to increase my libido 

which I use temporarily. (Shaffy, et 

al., 2012).   

 Sexuella problem 

4.3 Etiska överväganden 

Moralisk försvarbarhet och god kvalité är av vikt inom all slags forskning och 

uppsatsskrivande (Codex, 2017).  För att utesluta risken för plagiat så har noggrannhet 

använts för att skriva med egna ord och referera till de källor som informationen kommer 

ifrån. Codex (2017) menar att andras resultat inte ska presenteras som författarens egna 

Därför ska författaren undvika plagiering, fabricering av det resultat som tas fram och 

förfalskning av de data som använts i arbetet samt följa de etiska riktlinjerna om motverkan 

av oredlighet i forskning. Citat från vetenskapliga artiklarna ska refereras på originalspråket 

för att undvika att textens innebörd omformuleras (Codex, 2017). Vidare har 

referenshantering har följt APA-manualen. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenterar patienters erfarenhet av att leva med en stomi (se Tabell 2). I analysen 

identifierades tre teman och sex subteman utifrån vetenskapliga artiklarna och deras 

nyckelfynd. Temana är: ”en förändrad kropp”, ”erfarenhet av ett förändrat socialt liv” och 

”betydelse av stöd”. De sex subteman som framkom i analysen är: ”erfarenhet av en 

förändrad kroppsbild”, ”förändrat sexliv”, ”skam”, ”isolering”, ”sjuksköterskors stöd” och 

”familjens och vänners stöd” . 

 

Tabell 2. Teman och subteman som beskriver patienters erfarenheter av att leva med stomi 

Teman Subteman 

En förändrad kropp Erfarenhet av en förändrad kroppsbild 

Ett förändrat sexliv  

Erfarenhet av ett förändrat socialt liv Skam  

Isolering 

Betydelse av stöd Sjuksköterskors stöd 

Familjens och vänners stöd 

 

5.1  En förändrad kropp 

En förändrad kropp som tema innehåller två subteman: erfarenhet av en förändrad 

kroppsbild och ett förändrat sexliv som kommer att beskrivas nedan. Dessa belyser 

erfarenheter av patienter med stomi i relation till deras förändrade kropp.   

5.1.1 Erfarenhet av en förändrad kroppsbild    

Patienter med stomi kan erfara att en stomi orsakar en förändrad självbild, förändrad 

kroppsuppfattning och ge upplevelser av att vara annorlunda. Den förändrade kroppen kan 

minska självförtroendet hos patienter, vilket kan leda till att komplikationer för patienter 

(Shaffy et al., 2012; Sarabi, Navipour & Mohammadi, 2017 ). Det kan ta tid för patienterna att 

anpassa sig till de kroppsliga förändringar som stomioperationen innebär. De kan uppleva 

skam och skämmas över sin kropp och ångra att de genomgått stomioperationen. Det fysiska 

problem som många stomipatienter klagar över är bland annat irritation och hudutslag som 

uppstår runt stomiområdet (Dabirian, Yaghmaei, Rassouli & Zagheri Tafreshi, 2011; Tao, 



 

 

11 

 

Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014). Andra problem som stomipatienter kan drabbas av 

är läckage, tarmljud och en osäkerhet över att inte kunna kontrollera sin tarmtömning 

(Danielsen et al., 2012; Shaffy et al., 2012). Patienter med stomi kan i många situationer ta 

avstånd från sociala sammanhang eftersom de inte har kontroll över lukt, läckage och 

tarmrörelse och upplever oro över att påsen ska gå sönder (Shaffy et al., 2012; Sarabi et al., 

2017). En upplevelse av obehag hos stomipatienter kan finnas och därför försöker de dölja 

sin stomi. De försöker leva ett normalt liv, men gas och ljudutsläppet från stomin kan göra 

det oundvikligt att livet förändras. Erfarenheten visar att stomipatienter även kan ha 

svårigheter med att sköta sin stomi, särskilt i början när allt är nytt (Danielsen et al., 2012; 

Sarabi et al., 2017). Stomipatienten kan ha erfarenheter att kroppen är försvagad jämfört 

med tidigare och att det påverkar stomipatientens arbete. Patienter med stomi kan ha 

svårigheter med sömnen på grund av påsen ska gå sönder eller läckage, lukt (Danielsen et al., 

2012). Ett citat som visar på detta är: Sometimes my bag bursts at night. I took side when I 

was in sound sleep then it started leaking and my sleep was disturbed. (Shaffy et al., 2012, 

s.215).  

Att tömma eller byta stomipåsen på allmänna platser orsakar oro och rädsla hos personer 

med stomi, eftersom de inte vill att andra ska uppleva någon lukt eller få veta om stomin. 
Patienter erfarenhet visar att de behövde information gällande hantering av stomin för att 

undvika lukt och läckage (Tao et al., 2014; Sarabi et al., 2017). Vid speciella tillfällen, till 

exempel möten upplever patienten att de väljer att inte äta någon mat innan för att kunna 

slappna av och inte behöva oroa sig för eventuella gaser. Patienter kan uppleva att vissa 

maträtter kan minskas gaser i magen vilket är viktigt i olika sociala sammanhang (Sarabi et 

al., 2017). Erfarenheter visar att äta fettrika eller kryddstarka maträtter kan orsaka 

svårigheter för stomipatienter (Tao et al., 2014) Detta vissas av följande citat: 

 

At first, I didn’t know what I should eat. In the beginning, I had to change the bag 20 times 

every day! After a while, I gradually found that I could dry some plant buds and make a natural 

powder to eat or mix it with milk or yoghurt. I found that I have to remove the skins of dates 

before eating them, to avoid obstruction. (Dabirian et al., 2011, s.3).   

 

Patienters erfarenheter visar att det kan vara svårt att hitta rätt kost och få information 

angående detta under de första veckorna och att de kan vara rädda över att påsen ska gå 

sönder (Dabirian, et al., 2011; Tao et al., 2014). Stomipatienters erfarenheter visar även att 

dem inte alltid fick någon undervisning eller information om kosthållning, de fick därför 

testa sig fram vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Innan de lärde sig 

vilka livsmedel som fungerade bra kunde de behöva tömma påsen tjugo gånger om dagen 

eller drabbas av obstruktion (Dabirian et al., 2011; Shaffy et al., 2012) Detta vissas av följande 

citat: 

 
I liked spicy food before operation but now I have to take the food items which are available at 

home. Mostly I take the non-vegetarian food items, but I don't take rajhmah and rice. Once I 

took rajhmah then my stoma was stuck. So, I avoided taking rajhmah. But before the operation 

rajhmah and rice was my favorite dish. When I take non-vegetarian food at night then I have a 

lot of smell in the ostomy drain. (Shaffy et al., 2012, s.219).  
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Vid en stomioperation kan patienter uppleva att kroppsbilden förändras på ett negativt sätt, 

detta kan i sin tur påverka stomipatienter fysiskt, psykiskt och socialt. Den förändrade 

kroppen kan även sänka självförtroendet hos patienten vilket kan leda till att patienterna 

skäms över sina kroppar och ångrar att de genomgått stomioperationen (Dabirian et., 2011; 

Shaffy et al., 2012). Erfarenheter visar att patienter med stomi kan uppleva förändringar i sin 

kropp när det gäller utseende, funktion och hur de värderade sin kropp (Dabirian et., 2011; 

Danielsen et al., 2012; Tao et al., 2014). När det gäller det kroppsliga utseendet är området 

runt stomin vanligtvis rött och uppsvullet efter operationen, för vilket patienten kan uppleva 

obehag under den första tiden (Dabirian et., 2011; Tao et al., 2014).    

5.1.2 Ett förändrat sexliv   

Stomipatienters erfarenheter visar att de kan uppleva osäkerhet inför det nya livet, särskilt 

när det gäller det sexuella perspektivet. Sexualitet är ett flerdelat fenomen som påverkar 

patientens självbild och relationer. Erfarenheter visar att patienter kan uppleva sin stomi 

som oattraktiv och inte vilja se den (Dabirian et., 2011; Sarabi et al., 2017). De fysiska, 

psykologiska och sociala aspekterna har en stor betydelse för livet och själva människan. 

Efter en stomioperation kan patienter uppleva att de är mindre attraktiva och har mindre 

sexuell lust och menar att sex med stomi kan upplevas jobbigt och att det ger smärta vid 

intima aktiviteter (Dabirian et., 2011; Shaffy et al., 2012). De kan vara rädda att det ska bli 

läckage genom stomin vid sexakten eller att det ska göra ont. Vissa kan skämmas över sin nya 

kropp och uppleva en osäkerhet och ett obehag som får dem att inte våga visa sig nakna inför 

sin partner. Erfarenheten visar att stomipatienter kan uppleva sexualitet och 

intimitetsproblem efter stomioperationen. De kan tycka att deras partner har svårt att 

anpassa sig till stomin och detta gör att de upplever svårigheter vid sexakten (Shaffy et al., 

2012; Sarabi et al., 2017). Detta vissas av följande citat:  

 

'I feel very awkward to have sex because of bag. I control my mind a lot. We are not able to do 

sex normally. I am not able to do the sexual act in a proper manner. I have a relationship in a 

modified position only e.g. in a standing position.' Here patient felt awkward to have the 

sexual relationship with his wife, but he has made adjustment by having sex in a modified 

position (Shaffy et al., 2012, s.217). 

  

Patienter kan hantera sina sexuella problem på olika sätt, vissa genom att dölja sin stomipåse 

och andra genom att byta sin position. De kan uppleva att stomin kan tvinga dem bort från 

sin partner på grund av komplikationer av behandlingen eller problem som läckage och lukt 

som kan skapa en upplevelse av att vara en belastning (Dabirian et., 2011; Shaffy et al., 2012). 

Stomioperationen kan ha en negativ inverkan på den sexuella hälsan. Oron och rädslan att 

inte vara tillräcklig för sin partner kan finnas bland stomipatienter. Patientens erfarenhet 

visar att de kan uppleva svårigheter med impotens efter operationen och detta kan vara svårt 

att acceptera (Dabirian et., 2011; Sarabi et al., 2017). Patienter kan uppleva sig blyga över att 

ha sex eftersom de vet att stomin kommer att synas, höras, lukta och upplevas även under 

sexakten. De vill gömma sina tankar i förhållande till sex och vill helst inte diskutera ämnet. 

Patienters erfarenheter visar att de kan ha ångest och uppleva sig avskräckta från det sexuella 

livet (Shaffy et al., 2012; Tao et al., 2014). Erfarenheter visar att stomipatienter kan uppleva 

svårigheter att hitta någon partner som kan tänka sig att leva med dem (Sarabi et al., 2017). 
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Osäkerheten kring stomin kan göra att patienter kan ha svårigheter att se händelser som 

meningsfulla och uppfatta situationer som oförutsägbara. Vidare framkommer olika 

känslomässiga reaktioner som personer kan få i samband med stomioperationen och de 

förändringar som sker i kroppen efter operationen såsom frustration, sorg, chock, hat mot 

sin kropp och att självförtroendet sänks. Detta kan påverka stomipatientens vilja att ha 

sexuellt umgänge (Zhang et al., 2011; Tao et al., 2014; Sarabi et al., 2017). Patienter kan 

uppleva frustration över att få en stomi, främst på grund av att de kan behöva ligga på 

sjukhus men de kände även frustration när sjuksköterskorna skulle undervisa om hur stomin 

skulle skötas och vilka material som behövs då det kan påminna dem om deras förändrade 

livssituation som de upplever en osäkerhet över (Tao et al., 2014; Sarabi et al., 2017). 

Patienter kan även uttrycka en frustration över att de har en stomi, erfara ett obehag och 

besvär vilket påverkar patienten negativt och gör hen osäker. Stomipatienterna kan uppleva 

att det är svårt att ta sig ut och leva sitt liv som vanligt då de upplever sig begränsade av 

stomin (Danielsen et al., 2012; Tao et al., 2014). Erfarenhet av att inte kunna leva som förut 

kan göra patienter frustrerade.  Stomipatienter har berättat att de efter cirka 10 år med stomi 

äntligen kan styra och kontrollera vissa komplikationer. Det kan även leda till ett större 

självförtroende i sexuallivet (Zhang et al., 2011; Sarabi et al., 2017). 

  

 

 

5.2 Erfarenhet av ett förändrat socialt liv 

Erfarenheter av hur stomier kan påverka det sociala livet har olika dimensioner som skam, 

isolering och begränsad mobilitet, vilket kommer att beskrivas nedan. 

5.2.1 Skam  

Skam kan vara en annan orsak till att stomipatienter helst inte vill delta i olika sociala 

sammanhang (Tao et al., 2014; Sarabi et al., 2017). Erfarenheter visar att stomipatienter kan 

uppleva skam på grund av förlorad kroppskontroll. Erfarenhet visar att patienter med stomi 

kan uppleva skam och för att bli av med detta uppleva sig tvungna att gömma sin stomipåse 

så att ingen ska få se den (Danielsen et al., 2012). Stomipatienter kan försöka hålla sig borta 

från andra på grund av skammen och för att de inte har förmåga att kontrollera lukt, 

obehagligt gassläpp och irriterande läckage som kan leda till en förändring av deras sociala 

liv. Patienter kan vara rädda för andras attityd (Shaffy et al., 2012; Sarabi et al., 2017). 

Stomipatienters erfarenhet visar även att de undviker att åka till exempelvis badhuset på 

grund av skam över sin stomi och kring hur de ska klä sig för att skydda stomipåsen (Shaffy 

et al., 2012). Detta vissa av följande citat: 

You’ve got to watch how you dressat times. You can’t swim, naturally. I mean it 

shows when you put thin clothes on you know. It’s a nuisance bit of tape round the 

edges and then it doesn’t show then. (Shaffy et al., 2012, s. 3213). 
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Många kan uppleva sig annorlunda när de inte kan klä sig som de vill. Att vara begränsad i 

frågan om vilka kläder de kan ha kan göra att stompatienter upplever sig mer begränsade 

jämfört med andra individer (Sarabi et al., 2017). Stomipatienters erfarenheter visar hur det 

huvudsakliga målet med klädseln kan vara att täcka över stomin och göra den osynlig för 

andra. Patienter kan välja kläder som sitter lösare, dels för att de inte ska sitta åt mot stomin, 

men även för att minska synligheten (Shaffy et al., 2012; Sarabi et al., 2017).    

Stomipatienter kan uppleva oro och skam för hur andra tycker och tänker om stomin (Shaffy 

et al., 2012; Sarabi et al., 2017). Erfarenheten visar att oron kan övergå i en rädsla för att dö 

som gör att stomipatienten även kan oroa sig för sin obestämda framtid. Patienters 

erfarenheter visar att när dem skrivs ut från sjukhuset kan de drabbas av oro och ångest. 

Särskilt under de första veckorna kan dessa problem medföra svårigheter med vardagliga 

aktiviteter, förmågan att ta in kunskap och en nedsatt förmåga att sköta sin egen omvårdnad 

(Zhang et al., 2011; Hueso-Montoro, Bonill-de-las-Nieves, Celdrán-Mañas, Hernández-

Zambrano, Amezcua-Martínez & Morales-Asencio, 2016). Erfarenhet av oro kan förekomma i 

samband diet och vilken speciell typ av diet som är lämplig efter avlägsnandet av en del av 

tarmen. (Dabirian et., 2011). Många kan uppleva oro och skam över att andra ska uppleva 

lukt från stomin och de vill inte att andra ska tycka att dem som personer är orena. 

Erfarenhet visar att lukt från stomipåsen är just en de stora orosfaktorerna som 

stomipatienter kan uppleva skam över. Därför försöker de att hitta sätt att dölja lukten 

(Shaffy et al., 2012; Hueso-Montoro et al., 2016).  

Erfarenheter visar att patienter med stomi kan vara oroliga och ha ångest över framtiden, 

bland annat om hur de ska återvända till arbetslivet (Dabirian et., 2011; Hueso-Montoro et 

al., 2016). En stomipatient berättade om sin erfarenhet att han hade jobbat som 

verkställande direktör på sin arbetsplats, men var tvungen att stanna hemma på grund av sin 

sjukdom och vågade sen inte komma tillbaks på grund av skam över sin stomi (Dabirian et., 

2011). Erfarenheter visar att stomipatienter kan vara oroliga över om de kommer att kunna 

leva som förut när de väl har fått stomin, klara av sin egenvård och hantera livet i allmänhet 

(Dabirian et., 2011; Shaffy et al., 2012; Hueso-Montoro et al., 2016). Erfarenheter visar att 

stomipatienter upplever att utskrivningen från sjukhuset var ett positivt steg mot ökad 

autonomi men samtidigt hade oro över hur de skulle ta hand om sin stomivård i vissa miljöer 

som exempelvis hemmet (Zhang et al., 2011; Thorpe, McArthur & Richardson, 2014). De kan 

uppleva sig stressade och oroade samt skam av att titta på sin stomi för första gången och 

uppleva sig onormal (Dabirian et al., 2011). Erfarenheter visar även att tömning eller byte av 

stomipåsen på allmänna platser kan orsaka upplevelser av oro och skam, detta beror på att 

stomipatienten inte vill att andra eventuellt ska uppleva någon lukt eller få veta om stomin 

(Zhang et al., 2011; Thorpe et al., 2014).  

5.2.2 Isolering 

Stomipatienter erfarenhet visar att det kan vara svårt att förhålla sig till livet med en stomi, 

särskilt i sociala sammanhang (Zhang et al., 2011; Thorpe et al., 2014; Sarabi et al. 2017). Den 

sociala kontakten med vänner och familj minskas på grund av stomin vilket resulterar i att 

patienterna kan uppleva sig inlåsta i sina hem. Återupptagandet av den sociala rollen visar 
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sig vara mycket viktigt. Stomipatienters erfarenheter visar att de kan ha dåligt 

självförtroende och uppleva sig isolerade i sitt dagliga liv. Stomin kan isolera patienten och 

hindra denne att fortsätta de sociala aktiviteter som hen hade innan operationen (Thorpe et 

al., 2014; Sarabi et al., 2017). Detta vissas av följande citat: 

 

Because I had not previously controlled the leak, I was afraid, I could not go anywhere                 

but when I could control it, I feel calm and do not worry. But to some extent, however, I 

limited myself to go to some places. I fear, for instance, in a family gathering, my bowel will 

produce sound and they make jokes about it. So, I participate in the groups that I am 

intimate with them. (Sarabi et al., 2017, s.2139).  

Stomipatienter erfarenhet visar att den begränsade kroppsfunktionen kan leda till försämrad 

rörlighet och begränsad förmåga att utföra vardagliga sysslor. Vissa undviker att resa även 

om de skulle vilja (Thorpe et al., 2014; Sarabi et al., 2017). Detta beror på de problem och 

besvär som stomin medför vad gäller skötsel, läckage och lukt men även på den noggranna 

planering som stomin kräver. De har erfarenhet att oron finns för läckage hindrar dem från 

att jobba och att ha fasta planerade aktiviteter (Dabirian et al., 2011; Thorpe et al., 2014). 

Detta vissas av följande citat: I traveled twice after having my colostomy for a long time, more 

than 20 hours. I know how to clean it before traveling and how to care for it during the trip 

(Dabirian et al., 2011, s.3). 

Stomipatienters erfarenheter visar att de kan uppleva sig annorlunda, få mindre respekt för 

sig själva och minskat självförtroende. Patienter upplever en separation och ett avstånd från 

det sociala liv som de tidigare inte har hade haft (Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). De 

kan medföra att patienten tappar självförtroendet och detta kan orsaka isolering. Många 

isolerar sig även från omvärlden. I den första perioden efter stomioperationen upplever 

patienterna en osäkerhet gällande stomin och väljer därför att stanna hemma och avstå från 

det sociala umgänget, även av oro för att något skulle hända med stomin. Isoleringen kan 

också innebära begränsad fysisk rörlighet (Dabirian et al., 2011, Sarabi et al., 2017). 

Stomipatienten erfarenhet visar att det är ett bekymmer över hur familjen ska reagera eller 

uttrycka sig när de ser stomin för första gången efter operationen. Patienten upplever sig 

sårbar på grund av beslut som han eller hon måste fatta, beslut som tidigare fattades av 

vårdpersonal. Stomipatienter begränsar sitt sociala umgänge och isolerar sig från samhället. 

De upplever sig som oönskade och obekväma i många sociala sammanhang, något som leder 

till isolering (Thorpe et al., 2014; Sarabi et al., 2017).  

Isoleringen kan leda till nedstämdhet, något som stomipatienter har erfarenhet. Erfarenhet 

visar att efter stomioperationen kan patienten uppleva nedstämdhet och för att stomin ska bli 

en belastning, både för dem själva och de närstående (Danielsen et al., 2012; Sarabi et al., 

2017). En upplevelse av att vara annorlunda kan påverka stomipatienter negativt, vilket kan 

leda till sämre självförtroende och nedstämdhet. Att uppleva sig oren och chockad efter 

operationen kan bidragit till nedstämdheten. Nedstämdheten blir speciellt påtagligt när 

patienten ser stomin för första gången. Både män och kvinnor kan uppleva perioder av 

nedstämdhet (Danielsen et al., 2012). Erfarenheter visar att stomipatienter kan uppleva 

nedstämdhet över att sjuksköterskan inte har haft tid för dem och att de har känt sig som en 

börda. (Sarabi et al., 2017). Erfarenheten visar att stomipatienter kan uppleva att de bara vill 
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prata med sina familjemedlemmar om sin nedstämdhet och inte vill se sjuksköterskan som 

familjemedlem (Zhang et al., 2011). 

        

 

5.3 Betydelse av stöd 

 

Erfarenheter visar att kunna få stöd från sjuksköterskor eller från familj och vänner var av 

stor vikt både innan och efter operationen. Stödet kan göra det enklare för stomipatienterna 

att leva med stomi. 

5.3.1  Sjuksköterskors stöd 

Erfarenheter visar att när patienter får stöd från sjuksköterskor kan det hjälpa dem att 

acceptera stomin. Förutom byte eller tömning av påse behöver patienter skaffa ytterligare 

kunskap runt egenvård (Dabirian et al., 2011; Zhang et al., 2011). Sjuksköterskan har varit av 

stor hjälp för stomipatienter genom att lära dem hur ska sköta och tömma stomipåsen. Det 

visade sig att patienterna behövde mer stöd och information både pre- och postoperativt 

(Sun et al., 2014). 

Erfarenheter visar att stomipatienter kan ha missnöje över den information de fick innan och 

under stomioperationen. De tyckte sig inte ha fått tillräcklig information och ville ha mer 

skriftlig information om själva stomin och anpassningen till det nya livet med stomin (Zhang 

et al., 2011; Thorpe et al., 2014). Många sökte information via till exempel internet eller hos 

andra som har haft stomi länge. Att få god information och stöd är av betydelse för personen 

med stomi (Thorpe et al., 2014).  Sjuksköterskorna kontaktades ofta för rådgivning och 

information om olika stomiproblem via telefon och det kunde vara till hjälp (Danielsen et al., 

2012). Sjuksköterskor kunde hantera de flesta av dessa patienters behov via 

telefonuppföljning, och många bekymmer kunde lösas via telefon, medan vissa patienter 

krävde klinikuppföljning ansikte mot ansikte (Zhang et al., 2011). 

 

5.3.2        Familjens och vänners stöd 

Erfarenheter visar att empati och stöd från familjen och vänner både inför operationen och 

efter operationen kan ha stor betydelse för patienten och majoriteten tyckte att de hade fått 

stöd från familjen och vänner. Stomipatienter kunde även uppleva ett stort behov av stöd för 

att lära sig leva med sin förändrade kropp. Stomipatienters erfarenhet visar att de behöver tid 

för att lära sig om sin stomi och sin kropp (Thorpe, Arthur & McArthur, 2015; Sarabi et al., 

2017). Vissa stomipatienter ansåg att livet med stomin har kommit emellan dem och deras 

förhållande (Sarabi et al., 2017). Stomipatienter erfarenheter visar samtidigt att kunskap och 

stöd från familjen var basen för att patienten hade kommit tillbaka till ett så normalt liv som 
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möjligt (Thorpe & McArthur, 2017). Detta visas av följande citat: ”I really owe the association 

and my 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., 2011, s.3). 

Stomipatienter erfarenheter visar att de kan ha ett behov av att personer i deras omgivning 

vet om att de har stomi, detta för att underlätta deras situation. En patient beskrev sin 

erfarenhet om hur hon kände mötet med en annan patient som haft en stomi ett tag som ett 

bra sätt att få råd av andra (Dabirian et al., 2011).  Stomiopererade patienters erfarenheter 

visar även att dem kan uppleva att ingen annan riktigt kan förstå hur det känns att ha en 

stomi. De kan uppleva att familjemedlemmar är olyckliga i deras närvaro i olika 

sammanhang och att stomin orsakar ekonomiska problem för hela familjen. Men med stöd 

av familj och vänner kan de bli mer bekväma med att leva med stomi (Dabirian et al., 2011; 

Sarabi et al., 2017). Detta visas av följande citat som beskriver hur en kvinna först var orolig 

över sitt nya liv med stomi, men sedan blev mer bekväm efter stöd från vänner och familj: 

After surgery I was worried about my relationship with my husband. I felt ashamed at first, 

but after communication with other women with similar conditions in the association an 

counseling sessions with my spouse, my worry was decreased. (Dabirian et al., 2011, s.3). 

6 DISKUSSION 

 

Under stycket diskussion presenteras metoddiskussionen, resultatdiskussionen samt den 

etiska diskussionen. I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat relaterat till 

tidigare forskning som baserar på sjuksköterskors och närståendes perspektiv samt med det 

vårdvetenskapligt perspektiv baserat på Orems (2001) egenvårdsteori. I avsnittet 

metoddiskussion diskuteras den valda metoden samt tillvägagångssättet med dess styrkor 

och svagheter. I etikdiskussionen diskuteras etiska aspekter. 

6.1 Metoddiskussion  

 

Trovärdigheten för vetenskaplig forskning är beroende av metoden. Tillförlitlighet och 

validitet är två utgångspunkter för att trovärdigheten över lag ska kunna upprätthållas. Det 

handlar i grunden om de tolkningar som görs och om de data som ligger som underlag för 

dessa tolkningar (Polit & Beck, 2012). Tillförlitlighet innebär att metoden ska vara så pass 

tillförlitligt att andra ska kunna upprepa studien på samma sätt. Metoden och resultatet ska 

vara tillförlitligt, noggrant och tydligt sammanställt (Helgesson, 2006). Gällande det här 
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arbetet har författaren valt att följa en vedertagen metod enligt Evans (2002) som har 

möjliggjort att kunna arbeta på ett standardiserat för att få fram arbetets resultat.  

Med validitet (trovärdighet) avses hur väl lyckats mäta eller observera det forskaren har haft 

för avsikt att mäta och gäller mätningens giltighet. Validitetsfrågan handlar om hur säkert 

forskaren lyckats karakterisera sitt problem i form av mätinstrumentet och att det inte mäter 

något närliggande fenomen. Validitet syftar således på hur väl lyckats mäta, tolka och 

redovisa det som var för avsikt att göra och som är relevant i sammanhanget (Polit & Beck, 

2012). Examensarbetets författare har jobbat för att öka validiteten genom att till resultatet 

endast ta med artiklar som berör patienters erfarenheter av att ha en stomi. Dessutom har 

läst igenom alla artiklar ett flertal gånger för att inte missa några viktiga delar och för att 

minska risken för feltolkningar vilket skulle sänka resultatets tillförlitlighet. Vidare 

tillkommer överförbarhet som innebär i vilken utsträckning ett resultat går att överföra till 

andra grupper eller situationer med liknade kontext (Forsberg & Wengström, 2008). I fallet 

med det här arbetet är det svårt att överföra resultatet på andra patientgrupper då endast 

artiklar baserade på stomipatienter har använts. Men, då arbetets syfte var att studera den 

patientgruppen så är det ett medvetet val att överförbarheten till andra patientgrupper är låg.  

Reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning kan inte utan vidare överföras till 

kvalitativt inriktade studier. Kvantitativ och kvalitativ forskning är skilda inriktningar som 

grundar sig på olika sätt att karakterisera fenomen. Dessa olika sätt leder även till 

konsekvenser för det praktiska forskningsarbetet, innefattande frågor om tillförlitlighet och 

validitet (Helgesson, 2006). Den här problematiken har författaren till det här arbetet 

undvikit genom att endast ha med kvalitativa artiklar till resultatdelen. Vidare så kräver även 

Evans (2002) analysmetod att endast kvalitativa artiklar används. Genom att använda Evans 

(2002) metod med en beskrivande syntes gavs möjlighet till att djupare förstå fenomenet på 

ett systematiskt sätt, där resultatet endast ska beskrivas och inte tolkas. Fenomenet har att 

göra med patientens erfarenhet, förväntningar, förändringar. Därför valdes endast kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar. Kvalitativa artiklar kan bidra till en ökad förståelse av patienters 

erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Artiklarna är dessutom granskade enligt Friberg (2012) för 

att bättre säkerställa att de är av god kvalitet.  

De valda artiklarna har sitt ursprung i olika delar av världen, som exempel Iran och Kina, för 

att bredda arbetets geografiska perspektiv och i största möjliga mån öka arbetets resultats 

överförbarhet till andra länder. Examensarbetet skrevs av en person, vilket medför både 

fördelar och nackdelar. Fördelen med att vara ensam författare är att det medför en total 

överblick över arbetet och även det totala ansvaret själv. Inga missförstånd mellan författare 

kan förekomma och inga delar kan hoppas över på grund av missförstånd mellan författare. 

Vidare undviks dispyter mellan författare med olika synpunkter. Nackdelarna med att skriva 

ensam är att vid arbete i grupp kan fördelningen av ämnet och problemområdena mellan 

författare bidra till att arbetet blir effektivare och ämnet blir grundligare behandlat då 

sammanlagt mer arbetstid kan läggas ned då flera författare kan arbeta parallellt. Författarna 

kan även diskutera idéer och resonera med varandra om problem och tankar som dyker upp 

under arbetets gång.  
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6.2 Resultatdiskussion  

 

Examenarbetets resultat baseras på tre teman som beskriver patienters erfarenhet av att leva 

med stomi. Dessa teman är förändringen av den fysiska kroppen, erfarenhet av ett förändrat 

socialt liv och betydelse av stöd från sjuksköterskor och närstående. 

Examenarbetets resultat visade att stomipatienternas erfarenhet av att leva med stomi 

liknade varandra mellan de olika artiklarna. Patienters erfarenheter visar att stomin 

begränsade deras vardagssysslor samt deras dagliga livsföring aktiviteter. Många negativa 

förändringar på grund av stomin kunde upplevas, men det finns hopp både hos patienter och 

närstående. Stomipatienter kunde även uppleva en olust av lukten som uppstår från stomier 

vilket kan medföra att patienterna inte vill vara lika aktiva som förut. De kunde uppleva 

rädsla över att stomin kunde bli ett problem för dem, exempelvis i situationer som berör 

intimitet. I synnerhet kunde de uppleva sig sårbara under den första tiden efter 

sjukhusvistelsen när det var dags att ta beslut över den egna omvårdnaden som tidigare 

skötts av sjuksköterskan. Tidigare forskning stödjer detta då sjuksköterskor upplever att 

patienter med stomi blir mer tillbakadragna och behöver stöd från sjukvårdens sida för att 

våga vara lika aktiva som innan. Tidigare forskning visar vidare att sjuksköterskor kunde 

uppleva att många av stomipatienter upplevde problem med sina stomier innefattande ont 

vid intima relationer, hudirritation runt stomin, läckage och lukt (Danielsen et al., 2013; 

Burch, 2017). Orem (2001) menar att alla individer är mer eller mindre kunniga på att ta 

hand om sin egenvård och att det är på egenvården som sjuksköterskans omvårdnad ska 

rikta in sig på, samt att sjuksköterskan har en viktig roll för att lära ut och stötta och hjälpa 

patienten vid egenvårdsbrist för att patienten ska kunna uppnå egenvårdskapacitet. 

Examensarbetets resultat visar att det sexuella samlivet påverkades av att det väcktes tankar 

hos stomipatienter som upplevde att deras partner inte längre såg dem som lika naturliga 

som innan stomin och inte lika attraherad. Minskad sexuell aktivitet och lust är något som 

många personer med stomi kände. Lukt, ljud och läckage upplevdes negativ och minskade 

sexlusten. Smärta kunde även upplevas som i sin tur orsakade svårigheter med att återuppta 

sexuella aktiviteter. Tidigare forskning visar vidare att det behövs ökad kunskap för att 

underlätta för sjuksköterskor om patientens behov och vilka konsekvenser som stomier 

skapar och påverkan på stomipatienters sexualliv (Bagheri et al., 2017). Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2014) så har sjuksköterskan i sin profession ansvar att främja hälsa 

och med sin kunskap och erfarenhet hjälpa patienten och anhöriga att anpassa sig till sin nya 

livssituation. Orems (2001) teori stödjer detta då hon menar att människan är kunnig att 

själv hitta ett sätt för att hantera sin vardag och behålla sin motivation, men att sjukvården 

ibland behöver stödja denna egenvårdskapacitet.  

Examenarbetens resultat visade att stomipatienter kunde uppleva att en ökad förtrogenhet 

och uppfattad kontroll över deras stomier över tid minskade medvetenheten om sin 
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förändrade kropp, underlättar anpassning och självacceptans. Stöd från familjen kunde vara 

en bas för att patienten skulle kunna komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Detta 

stämmer med tidigare forskning där närstående upplever att med rätt hjälp och positiv 

inställning kunde livet för stomipatienter bli mer positivt, vilket underlättade för 

stomipatienterna att kunna gå tillbaka till det dagliga livet (Oliveira et al., 2014). Orem 

(2001) menar att egenvårdskapacitet betyder att individen har förmågan att lära sig det som 

behövs för att kunna bevara sin hälsa och motivationen för detta. Under hela livets gång så 

lär sig individen om sin personliga egenvård och sin individuella egenvårdskapacitet. 

Examensarbetets resultat visar att stomipatienter upplevde att sjuksköterskors kunskap om 

stomi och om vad som behövdes för att sköta den var basen för att patienten ska kunna 

komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Erfarenhet av att inte kunna leva som förut 

kunde ge stomipatienter frustation. Stomipatienter kunde uppleva en stor osäkerhet och 

frustration kring sjukdom och en oro och rädsla för att stomin skulle bli en belastning, både 

för dem själva och för närstående. Tidigare forskning visar att patientens stomi även kan 

medföra lidande för närstående och att hantera den nya kroppsbilden verkar vara en svår 

uppgift för hela familjen även om närstående utåt mot patienten försöker att underlätta för 

patientens liv med en stomi (Oliveira et al., 2014). En del närstående upplevde även redan 

innan stomioperationen ekonomiska problem och detta kunde göra att de upplevde stomi 

som en ytterligare ekonomisk belastning och börda som gav försämrad livskvalitet (Palma et 

al., 2012). De närstående kunde dock anse att det är nödvändigt med stomin då den räddar 

livet på deras partner, släkting eller vän (Sarabi et al., 2017). Orem (2001) menar att syftet 

med vårdandet ska vara att hjälpa patienten att uppnå förmågan att sköta sin egenvård, då 

kan närstående bli involverade så att dem kan stötta patienten och patientens egenvård.  

Examenarbetets resultat visar vidare att stomipatienter upplevde ett stort behov av kunskap 

och stöd om stomi för att lära sig att leva med sin förändrade kropp angående stomin och 

stomiskötsel. De kunde även uppleva att informationen som de fick var bristfällig och att de 

ville ha mer skriftlig information om själva stomin och anpassningen till det nya livet med 

stomin. Många sökte information via till exempel internet eller hos andra som har haft stomi. 

Att få god information och stöd från sjuksköterskor är således av betydelse för 

stomipatienten. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva att de har varit till 

stor hjälp för stomipatienter genom att lära dem hur ska sköta och tömma stomipåsen. 

Erfarenheten visade att sjuksköterskorna kunde uppleva att patienterna behövde stöd och 

information både pre- och postoperativt (Sun et al., 2014). Tidigare forskning visar vidare att 

sjuksköterskor som har mindre utbildning och mindre erfarenhet av att jobba med stomivård 

kunde uppleva sig mindre säkra på att vårda patienter med stomi. De upplevde ibland oro 

och frustration på grund av bristande kunskap och färdigheter (Danielsen et al., 2012). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2009) har en sjuksköterska ansvaret om omvårdnad och det 

består av att bedriva det patientnära arbetet evidensbaserat. Kunskap om omvårdnad behövs 

således för att en sjuksköterska ska kunna utföra sin profession och den kan behöva 

kombineras med kunskap inom bland annat områdena hälsovetenskap och medicinsk 

vetenskap.  

I examensarbetets resultat framkom att leva med stomi kunde påverka stomipatienters 

matvanor. De kunde uppleva att vissa maträtter kunde minska gaserna i magen vilket är 

viktigt i olika sociala sammanhang samt att undvika att äta fettrika eller kryddstarka 
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maträtter för att kontrollera sin tarmtömning. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan har 

ett ansvar att informera och vägleda stomipatienter angående deras kost och vilka maträtter 

som stomipatienter inte bör äta (Carlsson, 2008). Det är viktigt att sjuksköterskan följer upp 

och tar in information från stomipatienterna om deras kost och hur de upplever att vissa 

födoämnen kan generera problem för just deras stomiformen. Den kunskapen kan 

sjuksköterskorna sedan förmedla till andra patienter. (Carlsson, 2008). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) bör dessutom en sjuksköterska ha koll på följande uppgifter 

som påverkar en stomipatient: att hämta in information om stomipatientens livssituation, 

behov och eventuella problem som rör exempelvis kommunikation, tankar, andning, 

nutrition, uttömningar, personlig hygien, aktivitet, sömn och smärta. 

  

6.3 Etikdiskussion 

Enligt Codex (2017) är moralisk försvarbarhet och god kvalité av vikt för alla forskare. 

Författaren till detta examensarbete har utgått från vetenskapliga etiskt granskade studier, så 

kallade peer reviewed. APA har använts till referering samt en tydlig återkoppling till 

ursprungsstudien har gjorts då citat och texter har använts. Det för att undvika att plagiera 

eller förfalska tidigare publicerad forskning (Codex, 2017).  

Enligt Polit och Beck (2012) ökar artiklar som är granskade av etiska kommittéer i 

trovärdigheten. Därför har endast sådana artiklar använts i det här examensarbetet. Citaten 

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

betydelsen, vilket Codex (2017) menar är otillåtet. Vetenskapliga artiklar ska innan 

publicering genomgå en vetenskaplig granskning (Codex, 2017). I examensarbetet har 

således endast vetenskapligt granskade artiklar används för att säkerhetsställa att etiska 

överväganden var gjorda innan publicering. Citat användes för att öka pålitligheten av 

resultatet. Att ta med citat ses i denna uppsats inte som något etiskt problem då citaten har 

referens till författare och sidnummer. APA manualen har använts i referenshantering för att 

tydligt hänvisa till använd källa och för att undvika plagiat, vilket Codex (2017) menar är 

otillåtet, liksom att förfalska, fabricera, eller stjäla data.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet motsvarade examensarbetessyftet att beskriva patienters erfarenhet av att leva 

med en stomi. Patienter med stomi beskrev livet med en stomi som att leva med en förändrad 

kropp vilket betydde förändrad kroppsbild, sexuella problem och andra kroppsliga 

erfarenheter. Patienter med stomi kunde uppleva ångest, frustration och osäkerhet, samt 

nedstämdhet. Patienter med en stomi kunde även uppleva sig begränsad vilket bidrog till att 
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de valde att avstå från sociala aktiviteter på grund av en oro för att stomin ska synas, lukta 

eller läcka. Det framkom att patienterna gärna valde stora och vida kläder i syfte att dölja 

stomin. Det var vanligt förekommande att patienter upplevde en oro över att vara en 

belastning för sin familj. Familjen var ett stöd för att stomipatienten skulle kunna acceptera 

sin nya situation med stomi. Om stomipatienten accepterade sin nya situation gav det 

chanser att leva vidare. Som sjuksköterska är det viktigt att uppleva till konsekvenserna av 

hur en person upplever att leva med stomi. Sjuksköterskan bör då kunna se hela patienten 

och inte bara stomin. Det är därför av vikt att sjuksköterskan ska kunna få en inblick i hur 

dessa personer har det och på så sätt kunna ge bästa vård och omsorg. En stomi förändrar 

patients kropp och kan därmed förändra dennes självkänsla och självbild. Sjuksköterskan bör 

alltid se patienten som en helhet och veta att det kan vara omständligt för patienten att 

acceptera sin förändrade kropp. Det finns ett stort behov av mer forskning gällande egenvård 

och undervisning till stomipatienter eftersom det finns få undersökningar rörande detta. 

Undervisning bör vara riktat till att hjälpa patientens förmåga till egenvård därför borde 

detta ta större plats i sjuksköterskeutbildningen och inom forskning. Arbetets resultat visar 

nämligen att med hjälp av sjuksköterskans, familjens och andra närståendes hjälp kan 

stomipatienter klara den nya livssituationen bättre. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Det finns en skillnad hos patienter som fått informationen innan, att de ska opereras och få 

en stomipåse jämfört med de som opereras akut. Patienterna som fått information innan om 

operation kan förbereda sig psykiskt och sin omgivning rörande stomin, och därmed kan 

återhämtningen och anpassning till det nya livet ske lättare. Om samma patient istället 

opereras akut och sedan får en stomipåse, kan det komma som en chock. Patienten och de 

närstående får efter operationen försöka anpassa sig och skaffa sig information om stomi. I 

efterhand kommer en anpassningsperiod för det nya livet, vilket kan vara svårt för patienten. 

En kvantitativ studie kan vara till hjälp att belysa patientens och närståendes uppfattning 

rörande stöd och vård när en person har fått stomi, med fokus på eventuella skillnader 

mellan stomipatienter om opereras akut kontra planerade operationer där patienten har 

kunnat förbereda sig inför sin nya livssituation. Genom att utföra en studie med kvantitativ 

metod kan det ges en bild av hur en större grupp människor upplever detta.  
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Titel, författare, år, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitets- 
gransknings- 
poäng 

   

Quality of life in ostomy 
patients: a qualitative 
study, Aazam Dabirian 
Farideh Yaghmaei 
Maryam Rassouli 
Mansoureh Zagheri 
Tafreshi, 2011, Patient 
Preference and Adherence 

Livskvalitet i 
stomipatienter:  
 

En kvalitativ 
innehållsanalys 
utgående från 
intervjuer med 
13 stycken 
stomipatienter. 

Nio huvudteman framkom 
inkluderande fysiska problem 
relaterade till 
kolostomi, påverkan av 
kolostomi på det själsliga 
måendet, påverkan på 
familjeförhållanden och 
påverkan på sexuell sexuallivet. 

14/14 Quality of life in ostomy 
patients: a qualitative study, 
Aazam Dabirian 
Farideh Yaghmaei 
Maryam Rassouli 
Mansoureh Zagheri Tafreshi, 
2011, Patient Preference and 
Adherence 

Livskvalitet i stomipatienter:  
 

En kvalitativ innehållsanalys 
utgående från intervjuer med 
13 stycken stomipatienter. 

Impact of a temporary 
stoma on patients' 
everyday lives: feelings of 
uncertainty while waiting 
for closure of the stoma. 
Anna Danielsen, Erik 
Soerensen, Kirsten 
Burcharth och Rosenberg, 
2012, Journal of Clinical 
Nursing 

Utforskning av de 
fysiska och 
sexuella 
problemen hos 
patienterna med 
kolostomi/ 
ileostomi. 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie utgående 
från intervjuer 
med 18 stycken 
stomipatienter. 

Insättandet av en tillfällig stomi 
ledde till upplevelser av 
osäkerhet. Stomin ledde till 
upplevelser av stigma och oro för 
offentliggörande. Sjukvården bör 
hjälpa patienter med fokus på att 
hantera sin osäkerhet så att de 
kan uppleva ett större 
välbefinnande. Att presentera en 
sammanhängande och 
strukturerad inlärningsmiljö 
som involverar både 
undervisning om stomin och 
gruppbaserat lärande kan vara 
användbart. 

13/14    

Experiences and coping 
with the altered body 
image in digestive stoma 
patients. Hueso-Montoro, 
Bonilla-de-las-Nieves, 
Celdrán-Mañas, Milena 
Hernández-Zambrano, 
Amezcua-Martínez, 
Morales-Asencio, 2016, 
Revista Latino-Americana 
de Enfermagem 

Att beskriva 
erfarenheter hos 
stomipatienter 
och att analysera 
betydelsen och 
erfarenheten av 
sin nya kroppsliga 
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fenomenologisk 
studie utgående 
från intervjuer 
med 20 stycken 
stomipatienter. 
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att hantera sin nya stomi och 
erfarenheter av den nya 
kroppen. Patienternas svar 
varierade, vilket visar processens 
naturliga gång från osäkerhet i 
början till allt större acceptans 
desto längre tid de har haft 
stomin. 

    

Relative Tranquility in 
Ostomy Patients’ Social 
Life: A Qualitative Content 
Analysis. Nasrin Sarabi, 
Hassan Navipour, Eesa 
Mohammadi, 
2017 
Världen J Surg 

Hur 
stomipatienter 
hanterar sina 
problem och 
resultatet av deras 
dagliga liv. 

En kvalitativ 
innehållsanalys 
utgående från 
intervjuer med 
12 stycken 
stomipatienter. 

Stöd från sjukvården gjorde att 
stomipatienterna kunde 
upprätthålla ett relativ lugn och 
anpassa sig till sin vardag. 

13/14    

Physical, nutritional and 
sexual problems 
experienced by the patients 
with colostomy/ileostomy: 

Utforskning av de 
fysiska och 
sexuella 
problemen hos 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie utgående 
från intervjuer 

De olika subteman som 
framkom var brist på anpassning 
i vardagen, förändrade 
sömnmönster, rädsla för 
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A qualitative study, Shaffy, 
Sukhpal Kaur, Karobi Das, 
Rajesh Gupta, 
2012, 
Nursing and Midwifery 
Research Journal 

patienterna med 
kolostomi/ 
ileostomi. 

med 12 stycken 
stomipatienter. 

läckage, smärta eller obehag och 
förändrad hudkostym relaterad 
till irritation från 
stominnehållet. 

From diagnosis: 
experiences of colorectal 
survivors with ostomy. 
Sun, V., Grant, M. & 
McMullen, C.K. 2014, 
Support Care Cancer 

Att beskriva 
långsiktiga 
hälsovårdserfaren
heter 
(> 5 år) hos CRC-
överlevande med 
stomier. 

Intervjuer med 
fokusgrupper 
bestående av 
totalt 33 stycken 
patienter med 
stomi. Därefter 
en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienterna nämnde behovet av 
fortsatt tillgång till 
sjuksköterskor för stöd av 
egenvården av stomin och för att 
bygga upp resurser relaterade till 
hantering av sin nya 
livssituation. 

13/14 From diagnosis: experiences of 
colorectal survivors with 
ostomy. Sun, V., Grant, M. & 
McMullen, C.K. 2014, Support 
Care Cancer 

Att beskriva långsiktiga 
hälsovårdserfarenheter 
(> 5 år) hos CRC-överlevande 
med stomier. 

Intervjuer med fokusgrupper 
bestående av totalt 33 stycken 
patienter med stomi. Därefter 
en kvalitativ innehållsanalys. 

Taking good care of myself: 
A qualitative study on self-
care behavior among 
Chinese persons with a 
permanent colostomy. Tao, 
H., Songwathana, P., 
Isaramalai, S.-a., & Wang, 
Q. 2014. Nursing & Health 
Sciences 

Att utforska 
egenvården bland 
personer med 
permanent 
kolostomi 

Ingående 
intervjuer med 
sju stycken 
stomipatienter. 
Därefter gjordes 
en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Patienters egenvård 
underlättades genom stöd från 
närstående och sjuksköterskor. 
 

12/14    

Social adaptation following 
intestinal stoma formation 
in people living at home: a 
longitudinal 
phenomenological study. 
Gabrielle Thorpe, Antony 
Arthur & Maggie 
McArthur, 
2017, Disability and 
Rehabilitation 

Att förstå 
erfarenheter 
att leva med en ny 
stomi, med fokus 
på kroppslig 
förändring 

Intervjuer med 
12 
stomipatienter. 
Därefter en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
av materialet. 

Stomin påverkar patienterna 
med avseende på deras kroppar 
när det gäller utseende och 
funktion. Ökad förtrogenhet 
med och uppfattad kontroll över 
deras stomi minskade 
medvetenheten om sin 
förändrade kropp vilket 
underlättar anpassning och 
självacceptans. 

13/14 Social adaptation following 
intestinal stoma formation in 
people living at home: a 
longitudinal 
phenomenological study. 
Gabrielle Thorpe, Antony 
Arthur & Maggie McArthur, 
2017, Disability and 
Rehabilitation 

Att förstå erfarenheter 
att leva med en ny stomi, med 
fokus på kroppslig förändring 

Intervjuer med 12 
stomipatienter. Därefter en 
kvalitativ innehållsanalys av 
materialet. 

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

Att utforska den 
individuella 
erfarenheten av en 
ny stomi och 
interaktioner med 
sjukvården. 

En existentiell 
fenomenologisk 
metodik 
utgående från 
intervjuer med 
10 stycken 
stomipatienter.  

De teman som identifierades var 
följande: relationen med 
vårdpersonal och att återfå 
autonomi. Det visade att ett ökat 
socialt förtroende underlättades 
genom att återvinna fysisk 
kapacitet, lära uppleva sin stomi 
och att få stöd från andra.  

13/14    

Telephone follow-up for 
patients returning home 
with colostomies: Views 
and experiences of patients 
and enterostomal nurses 
Jun-E Zhang, Frances KY 
Wong, Li M Du & Mei C 
Zheng, 2011, Journal of 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska och 
beskriva 
innehållet i 
telefonsamtal som 
utförs av 
sjuksköterskor 

Semi-
strukturerade 
telefon intervjuer 
med 11 stycken 
stomipatienter. 
Därefter en 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Fem teman framkom. Bland 
annat utbildning för att klara av 
egenvården, uppmuntran från 
sjuksköterskor, omsorg av sin 
stomi, anpassning till en ny 
vardag och att klara av allmänna 
postoperativa problem. 

14/14    
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med kolostomi. 

av materialet. 
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Bilaga C  

 
 
Kritisk granskning av artiklar enligt Friberg (2012) 

 
Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat?  
 
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
 
Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven?  
 
Vad är syftet? Är syftet formulerat?  
 
Hur är metoden beskriven?  
 
Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  
 
Hur har data analyserats?  
 
Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
 
Vad visar resultat?  
 
Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
 
Hur argumenterar författarna?  
 
Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
 
Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  
 

Sker en återkoppling till det praktiska arbetet?
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